
M i s t r o v s t v í    d l o u h ý c h    t r a t í    v ý c h o d n í c h    Č e c h 
 

 
 
 
 
 

                                    Z á p i s    1/2009 
   
ze schůze zástupců OS CHPH začleněných do Mistrovství dlouhých tratí východních Čech 
konané dne 27.2. 2009 v Hostovicích. 
 
 
Přítomni: za OS Jihlava Ing. Václav Švec 
 za OS Pardubice Ing. Václav Blažek, Pavel Horníček, Ing. Josef Jirout, Ing. Zbyněk Holub, 
  Tomáš Bouška 
 za OS Svitavy Jaroslav Neděla, Petr Polák 
 za OS Trutnov Jiří Šafranko 
 
 
Program:   

1. Zahájení 
2. Plán závodů - úprava 
3. Organizace závodů  
4. Přeprava holubů  
5. Různé 
6. Závěr 

 
 
J e d n á n í : 
 
ad. 1 
Schůzi zahájil Ing.Václav Švec, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. 
 
ad. 2 
Z důvodu změny propozic Olympijské kategorie E (závody nad 700 km) byla dohodnuta změna 
vypouštěcího místa Aachen na vypouštěcí místo Landen. Toto vypouštěcí místo zabezpečuje vzdálenost 
přes 700 km i pro chovatele na nejkratší vzdálenosti. Z tohoto místa pořádalo v loňském roce závod OS 
Brno, Brno venkov, Jižní Morava, Vysočina a Znojmo. 
Při každém závodě MDTVČ budou osádkou auta změřeny přesné souřadnice daného vypouštěcího místa. 
 
ad. 3 
Startováním závodů byli pověřeni Pavel Horníček a Ing.Václav Švec.  
Byl dohodnut postup při špatném počasí: 
– odložit start na příští den  
– vypustit holuby na jiném místě, jehož vzdálenost odpovídá kategorii dlouhých tratí  
– zrušit závod dlouhých tratí a holuby vypustit na vhodném místě 
Při velmi špatné předpovědi počasí na den závodu zrušit závod ještě před začátkem svozu. 
 
Hlášení doletu a následnou kontrolu dolétlých holubů zabezpečí každá OS samostatně ve své působnosti. 
Národní závod Ostende se bude řídit dle propozic vydaných pořadatelem – ČS CHPH. 
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Výpočty výsledků jednotlivých závodů a soutěží MDTVČ zajistí Ing. Václav Švec, tel. 731 464 021,   
e-mail  svecovi.vm@tiscali.cz  Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách OS Pardubice     
www.ospardubice.wz.cz  pod odkazem   MDTVČ, na www.svecovi.wz.cz  a na www.postovniholub.cz, 
případně mohou být zasílány zájemcům do e-mailových schránek.  
Chyby ve výsledcích je třeba ihned hlásit výpočtáři MDTVČ. 
 
Oceněno pohárem bude jako v loňském roce – prvních pět holubů z každého závodu, prvních patnáct 
chovatelů v celkovém pořadí, prvních pět holubů a pět holubic s nejvyšším počten získaných ESO bodů  
ze všech závodů. 
 
ad. 4 
Dopravu holubů na závody včetně svozu zajistí OS Pardubice. Svozová místa OS Jihlava – Žďár nad Sáz.  
a Jihlava, OS Svitavy – Polička a Svitavy,  OS Trutnov – Nový Bydžov a Třebechovice pod Orebem.  
Úhrada přepravy bude vypočítána z přihlášených holubů, po skončení závodů budou dopočítáni holubi 
zasazení nad plánované počty. Způsob úhrady dohodne pokladník OS Pardubice Ing. Zbyněk Holub 
s pokladníky členských OS po skončení závodů.  
Cena za jednoho přihlášeného holuba na Koblenz je 17,- Kč doprava + 2,- Kč na ocenění = 19,- Kč 
                                                                  Landen  je  19,- Kč doprava + 2,- Kč na ocenění = 21,- Kč 
                                                                  Ostende národní závod - doprava zdarma, pouze 2,- Kč ocenění   
Bylo dohodnuto, že OS Pardubice požádá na zemské konferenci o přidělení přepravy holubů na národní 
závod Ostende, kterou hradí ČS CHPH.  
Do konce března 2009 nahlásí OS závazné počty holubů na jednotlivé závody přepravci. 
Plán svozu připraví a rozešle výcvikář OS Pardubice Pavel Horníček. 
 
ad 5 
Vyhodnocení závodů a soutěží za rok 2009 bude v neděli 11. října 2009 v Hostovicích. 
 
Dále byla řešena možnost společného vypouštění holubů ze závodů kolem 400 km v roce 2010.  
Návrh – vypouštěcí místo Schweinfurt, jeden závod v termínu mezi první a druhou DT a druhý závod 
v termínu mezi předposlední a poslední DT. 
Stanovisko jednotlivých OS CHPH k tomuto návrhu podají jejich zástupci na schůzi, která proběhne při 
vyhodnocení MDTVČ v neděli 11.října 2009. 
 
ad. 6 
Schůzi ukončil Ing. Václav Švec 
 
 
 
 
 
 
V Hostovicích dne 27.2. 2009                                                                  Zapsal:  Ing. Václav Švec  
 
 


