
Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech 
 

 

Zápis 1/2016 
   
ze schůze zástupců OS CHPH začleněných do Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech 

konané dne 23. března 2016 v Dřítči. 
 
Přítomni: 
za OS Náchod: Danko J. 
za OS Pardubice: Bouška T., Filipi J., Ing. Holub Z. 
za OS Podoubraví: Heglas M. 
za OS Východočeská: Ing. Pastyřík J., Šimůnek R., Horáček  J. 
OS Horácko: zástupce se omluvil 
 
Program:   
1. Kontrola otevřených bodů z minulé schůze  
2. Dohoda o konečném plánu MDTVč 2016 
3. Organizační zajištění a pravidla na závodech DT pro rok 2016 

4. Společné závody a mistrovství v kategorii středních tratí 
 

J e d n á n í : 
ad. 1 
Byla provedena kontrola otevřených bodů z podzimní schůzky: 

- chybějící ocenění pro společné ST závody bylo zajištěno a předáno (nákladově přeneseno 
do r. 2016) 

- konečný zůstatek hospodaření za rok 2015 ve výši 15.219,- Kč byl rovnoměrně rozdělen 
mezi pět východočeských oblastních spolků zúčastněných v MDTVč 2015 

- výsledek úkolu kooperačních a přepravních dohod splněn viz body 2 a 3 
 
ad. 2 
Koordinátor MDTVč T. Bouška seznámil přítomné zástupce se závěry jednání o možných 
kooperacích na dlouhých tratích daných návrhem z podzimní schůzky. Zástupci se usnesli na 
této konečné podobě letového plánu MDTVč pro rok 2016: 
5.6  ne Koblenz 1   10/4  
19.6. ne Aachen-Eschweiler 10/4 
2.7. so Sint Niklaas     6/3  
16.7. so ZZ Oostende     6/3 
31.7. ne Koblenz 2   10/4  
 

ad. 3 
Doprava 

- všechny DT závody bude zajišťovat OS Pardubice 
- svozové uzly jednotlivých sdružení: 

OS Horácko  Jihlava 
OS Podoubraví  Borová, Krupá 
OS Náchod  Podbřezí 
OS Východočeská  Třebechovice, Bydžov 

Je třeba potvrdit aktuální kontaktní osoby vč. tel. čísel ve všech svozových uzlech J. Filipimu 
společně s přihláškou holubů do 30.4. 2016. 
  
Ceny 
Pro rok 2015 byly odsouhlaseny tyto jednotkové ceny za nasaz. holuba: 
Koblenz  20 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění 
Aachen - Eschweiler 25 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění 
Sint Niklaas 25 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění 
Oostende  28 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění 
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Závazné přihlášky jednotlivých OS budou zaslány do 30.4. 2016 k rukám  výcvikáře  
OS Pardubice J. Filipiho, E-mail: filipiteam@seznam.cz 
Platba za holuby bude provedena po skončení sezóny nejpozději do 31.10. 2016, holubi nasazení 
nad rámec původní přihlášky budou uhrazeni v tom samém termínu. 

 
Startovní komise pro rok 2016 byla po diskuzi schválena v tomto složení: 
Bouška T., Heglas M., Reiterman J. ml. 
 
Stanovisko k možným společným startům s jinými sdruženími: 
Pokud se bude jednat o tuzemská sdružení je rozhodnutí v pravomoci startovní komise, společné 
starty se zahraničními sdruženími nejsou žádoucí.   
 
Pro připomenutí byly v diskuzi potvrzeny tyto postupy řešení organizace závodu při nevhodné 
povětrnostní situaci: 

- při zcela nevhodné předpovědi počasí na termín závodu svoz nezahájit a závod zrušit bez 
náhrady, rozhodnutí je v pravomoci startovní komise 
- za předpokladu, že souprava bude již na místě startu závodu: start v průběhu dne - čekání 
na místě startu, při zlepšení situace start v pravomoci startovní komise; popř. odložení 

startu do příštího dne; pokud nelze odstartovat ani druhý den v ranních hodinách stažení na 
kratší vzdálenost  
- při stažení auta na kratší vzdálenost je prioritou start z místa odpovídající kategorii DT, při 
nedodržení kategorie a realizovanému startu z kratší vzdálenosti bude závod vyhodnocen 
pouze jako rychlostní, bez zařazení do celkového pořadí MDTVč 
- pokud ani na kratší vzdálenosti nelze pustit pro absolutně nevyhovující povětrnostní 
podmínky, následuje úplné zrušení závodu a rozvezení holubů na určená místa k předání do 
rukou zástupců jednotlivých OS 

 
Ocenění bude provedeno v rozsahu r. 2015, tzn. prvních 15 chovatelů v mistrovství, prvních 5 
holubů z každého závodu a prvních 5 holubů a holubic ve výkonu za rok dle Eso bodů. 
 
Společné výpočty budou distribuovány ze společného úložiště, J. Filipi byl ustanoven kontaktní 
osobou pro případ řešení problematických situací, oficiální žádost vydávat společné výsledky OS 
Horácko, Náchod, Pardubice, Podoubraví a Východočeská v rámci MDTVč v roce 2016 byla 
schválena ŘV ČS.  
 
ad. 4 
V kategorii středních tratí byly potvrzeny tyto dva závody, které budou v roce 2016 realizovány 
společně: 
12.6. Bamberg (OS Horácko, Náchod, Pardubice, Východočeská) 

26.6. Herborn (OS Horácko, Náchod, Pardubice, Podoubraví, Východočeská) 
 
Budou vydány společné výsledky z těchto závodů v rámci MDTVč a bude oceněno prvních pět 
umístěných holubů. Spolupráce v oblasti přepravy na těchto závodech je v pravomoci 
funkcionářů jednotlivých OS, v termínu do 30.4. budou přihlášky holubů na tyto závody 
soustředěny u J. Filipiho, který je bude následně sdílet s ostatními kontaktními osobami v 
MDTVč. Spolupráce v oblasti přepravy na ZZ Herborn mezi OS Náchod, Pardubice a Podoubraví 
v přepravním prostředku OS Pardubice byla potvrzena v podobě r. 2015, cena za přepravovaného 
holuba na tento závod je 18,- Kč. 
 
Byla diskutována nejvhodnější forma slavnostního vyhodnocení MDTVč 2016 a pravděpodobně 
bude toto vyhodnocení uskutečněno v dřívější době oproti minulým ročníkům (září 2016). 
 
Ve Dřítči 23. března 2016 
Zapsal:  Tomáš Bouška  

mailto:filipiteam@seznam.cz

