
 
 

 

Usnesení oblastní konference OS CHPH Pardubice ze dne 2. března 2012 
 

 

 
A. Konference schvaluje: 
1. zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2011 
2. zprávu RK za rok 2011 
3. předložený letový plán s odsouhlasenými změnami 
4. vyhodnocení mistrovství OS v rozsahu r. 2011, tzn. GM ocenění rozšířeno na 1.-15. místo 
5. ceny boxů pro rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2011 
6. vypočítávání výsledků pro dvě pásma OS pro možnost kombinace při určování koeficientů 

sportovních kategorií s dělením:  
pásmo 1: ZO Přelouč, Svítkov, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice 
pásmo 2: ZO Holice, Chrast, Proseč, V. Mýto, Litomyšl  

7. úhradu za zpracování konstatovaných holubů do výsledků závodů z pokladny OS 
8. krizový scénář vypouštění holubů za nepříznivého počasí a osoby zodpovídající za jeho 

realizaci: 
o vhodnosti startu za min. vhodných povětrnostních podmínek eventuálně o stažení auta 
s holuby na jiné místo startu či úplném návratu zpět rozhodují tito členové OS: P. Horníček, T. 
Bouška, M. Brož 

       Pravidla pro řešení situací při nepříznivé předpovědi počasí nebo aktuálně nepříznivém stavu 
       počasí v místě startu jsou určena následovně: 

a) o vyjetí nebo nevyjetí přepravních prostředků OS pro provedení svozu a přepravy holubů na 
start závodu při nepříznivé předpovědi počasí rozhoduje výbor OS 

b) při stažení přepravních prostředků s holuby z původně plánovaného místa startu a jejich 
vypuštění na kratší vzdálenosti bude postupováno následovně: 
- jestliže je nové místo vypuštění holubů ve stejné kategorii (KT, ST, DT) jako původně 

plánovaný závod, je takto realizovaný závod započítán do všech mistrovství jako původně 
plánovaný 

- jestliže je nové místo vypuštění holubů v jiné kategorii než původně plánovaný závod, je 
takto realizovaný závod počítán pouze jako závod jednotlivců 

c) min. vzdálenost pro vypuštění holubů je 50 km na nejkratší vzdálenost chovatele OS, jestliže 
to aktuální stav počasí neumožňuje, budou holubi rozvezeni do jednotlivých zasazovacích 
středisek 

9. mandát pro výbor OS jednat s OS Trutnov o možnosti kooperace na ST v r. 2012, konečné 
         odsouhlasení možné kooperace podléhá schválení společnou schůzí výboru OS s předsedy a 
         výcvikáři ZO v dubnu 2012 
10. ustanovení tříčlenné komise ve složení: Horáček J., Hruška L. Sedlák B., která po dohodě se  
         zástupci OS Svitavy provede prohlídku dopravního prostředku, se kterým bude toto oblastní   
        sdružení přepravovat holuby na DT Koblenz a Brusel 
 
 
 
 
 



 
 
 
B. Konference ukládá výboru OS a RK: 
1. ponechat pro konferenci klíč delegátů 1:5 
2. zajistit potvrzení o vypouštění holubu na závodech dle ZŘ 
3. zaslat návrh nového letového plánu na rok 2013 na ZO do 30. 9. 2012 
4. zajistit kontrolní činnost v souladu s ZŘ a dalšími svazovými dokumenty 
5. svolat schůzi předsedů a výcvikářů na 13. 4. 2012 
6. zajistit tiskové vydání závodní ročenky do konce října 2012 
7. zajistit a jmenovat průvodce na závody pořádané OS 
8. pořizovat videozáznamy z každého závodu OS 
9. přednést výsledky jednání o možné kooperaci na ST s OS Trutnov na schůzi dne 13. 4. 2012 
10. zajistit rozvezení boxů na ZO po jejich generální opravě v ZO Přelouč do 20. 4. 2012 
 
 
 

C. Konference ukládá ZO: 
1. uhradit vyúčtování č. 1/2012 do 30. 4. 2012 (bude zahrnovat čl. příspěvky, Inf. zpravodaj, 

kroužky a gumičky na sezonu 2013, úplnou úhradu sezóny st. holubů) 
2. zaslat výcvikáři OS přihlášky holubů na sezonu 2012 nejpozději do 8. 4.  2012 
3. nahlásit tajemníkovi OS objednávku kroužků a gumiček na sezonu 2013 nejpozději do 13. 4.  

2012 (kroužek 4,50 Kč a gumička 0,70 Kč) 
4. předložit na dubnové schůzi výcvikářů veterinární osvědčení o provedené vakcinaci proti 
         paramyxoviróze v ZO ve dvou vyhotoveních 
5. nahlásit tajemníkovi OS do 20. 3. 2012 chovatelské týmy a zájemce o dopingové komisaře 
6. do 30. 11. 2012 zajistit vyúčtování všech plateb za rok 2012  
7. zajistit kontroly dodržování ZŘ 
8. nahlásit do 20.3. 2012 tajemníkovi OS návrhy na vedoucí zasazovacích středisek pro rok 2012,   
         jestliže se liší od těch platných v r. 2011 
 
 
                       
 


