
Mistrovství dlouhých tratí východních Čech 
 

 

Zápis 2/2011 
   
ze schůze zástupců OS CHPH začleněných do Mistrovství dlouhých tratí východních Čech 
konané dne 1.9. 2011 ve Slatiňanech 
 
Přítomni: 
Ing. Blažek – koordinátor MDTVč, zástupci OS Horácko, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov 
 
Program:   
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů ze zápis 1/2011  
3. Rekapitulace sezóny 2011 
4. Rozhodnutí o způsobu hlasování v rámci uskupení MDTVč 

5. Platby za sezónu 2011 
6. Slavnostní vyhlášení výsledků MDTVč 2011 
7. Revize podmínek pro provedení startu 
8. Plán MDTVč na rok 2012 
9. Kooperace na ST 

 
J e d n á n í : 
ad. 1 
Schůzi zahájil Ing. Václav Blažek, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze, který byl 
bez doplnění schválen.     
 
ad. 2 
Byla provedena kontrola úkolů daných zápisem 1/2011, sezóna byla realizována až na závod 
Koblenz – NMS Wertheim dle schváleného plánu, doprava byla organizována dle dohod, 
povinnost předložení veterinárního povolení jednotlivými OS splněna, výsledky prostřednictvím 
výpočtáře p. Navrátila vydány. 
 
ad. 3 
V následné diskuzi byly diskutovány tyto body: 
a) závod Koblenz - T. Bouška informoval přítomné o dostupných podkladech a realizované 
komunikaci, jež vedly k rozhodnutí odstoupit od schváleného scénáře a realizovat start holubů 
z místa vytvářející předpoklad pro bezpečný návrat holubů, závěrem této diskuze je přijetí 
aktualizovaných podmínek pro provedení startu viz bod 7   
b) závod Brusel – byla diskutována komunikace mezi jednotlivými osobami zodpovědnými za 
rozhodnutí o startu, pro další sezónu bude nutno v předstihu přijmout rozhodnutí o přijatelnosti 
společných startů s jinými sdruženími 
c) výsledky MDTVč 2011 budou sestaveny ze čtyř realizovaných DT závodů, závod NMS Wertheim 
bude vyhodnocen v rámci MDTVč jen jako rychlostní  

d) pro sezónu 2012 bude již jen dopravce konkrétního závodu zodpovědný za zajištění 
veterinárního povolení 
 
ad. 4 
Po obsáhlé diskuzi byl pro hlasování v rámci uskupení MDTVč přijat obecný princip, kdy za 
každé začleněné oblastní sdružení může hlasovat pouze předseda disponující jedním hlasem, 
pouze v případě nerozhodnosti výsledku hlasování bude jako další pomocné kritérium použit 
počet evidovaných členů jednotlivých OS.  
 
ad. 5 
Ing. Holub seznámil přítomné s bilancí otevřených plateb za dopravu mezi jednotlivými OS: 
OS Trutnov uhradí 50.192,- Kč OS Pardubice a 9.016,- OS Svitavy 
OS Jihlava uhradí 21.768,- OS Pardubice a 4.284,- OS Svitavy 
OS Horácko uhradí 25.090,- OS Pardubice a 7.028,- OS Svitavy  
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OS Svitavy uhradí 29.602,- OS Pardubice (již rozdílová suma, 36.658,- Kč mínus 7.056,- Kč) 
 
Platby pro OS Pardubice zasílejte na účet dopravce p. Brože. Číslo účtu je 0839065133/0800. 
 
ad. 6 
Slavnostní vyhodnocení Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech 2011 proběhne dne 8.10. 
2011 od 9 hodin v obci Maleč u Chotěboře, v místním hostinci. Pořadatelem vyhodnocení je OS 
Jihlava. Vystaveni budou holubi umístění na 1.-3. místě z každého závodu. Chovatelé 
Východních Čech jsou srdečně zváni k společnému setkání a bilancování sezóny 2011. 
 
ad. 7 
Po diskuzi byly v následném hlasování odsouhlaseny tyto postupy řešení při nevhodné 
povětrnostní situaci: 

- při zcela nevhodné předpovědi počasí na termín závodu svoz nezahájit a závod zrušit bez 
náhrady 
- odložení startu do příštího dne, potom stažení na kratší vzdálenost 

- při stažení auta na kratší vzdálenost je prioritou start z místa odpovídající kategorii DT 
- zrušení závodu při absolutně nevyhovujících povětrnostních podmínkách a rozvezení  

  holubů na určená místa k předání do rukou zástupců jednotlivých OS 
 
Složení startovní komise pro rok 2012 bude předmětem jednání další schůzky. 
  
ad. 8 
Po diskuzi byl schválen tento letový plán MDTVč pro rok 2012: 
Herborn 
Aachen 
NZ Vierzon (pokud bude schválen na podzimní konferenci delegátů ČS CHPH) 
Koblenz 
Brusel 
 
Otázka zajištění dopravy na jednotlivé závody nebyla definitivně uzavřena, OS Svitavy vzneslo 
požadavek na zajištění dopravy závodů Koblenz a Brusel. Termíny DT závodů nebyly dosud 
potvrzeny, s ohledem na možný jednodenní odklad startu diskutována otázka startu v sobotu – 
svozu v pátek, neuzavřeno a bude opětovně projednáno na další schůzce. 
 
ad. 9 
Pan Z. Dohnal byl pověřen kontaktovat výcvikáře jednotlivých východočeských OS a společně 
vypracovat návrh na program společných závodů v kategorii středních tratí pro rok 2012. 
 
 
 
Ve Slatiňanech dne 1.9. 2011                                                           Zapsal:  Tomáš Bouška  


