
Mistrovství dlouhých tratí východních Čech 
 

 
Zápis 1/2010 

   
ze schůze zástupců OS CHPH začleněných do Mistrovství dlouhých tratí východních Čech 
konané dne 5.3. 2010 v Hostovicích. 
 
Přítomni: 
za OS Jihlava: Dohnal Z., Fikar J., 
za OS Pardubice: Ing. Blažek V., Bouška T., Ing. Holub Z., Horáček J., Horníček P. 
za OS Svitavy: Neděla J., Polák J. 
 
Program:   
1. Zahájení 
2. Stav přihlášek na sezónu 2010 
3. Rozhodnutí o zařazení OS Horácko 
4. Technické zabezpečení přepravy 
5. Ceny za přepravu pro rok 2010 
6. Veterinární povolení 
7. Podmínky pro provedení startu 
8. Hlášení doletů 
9. Výpočty 
10. Ocenění 
 
J e d n á n í : 
ad. 1 
Schůzi zahájil Ing. Václav Blažek, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.     
 
ad. 2 
Pavel Horníček seznámil přítomné se stavem přihlášek na jednotlivých pět závodů. 
6.6. Herborn 2495 ks 
20.6. Aachen 1864 ks 
3.7. Oostende 1152 ks 
18.7. Koblenz 1987 ks 
31.7. Brusel 1199 ks 
Dále byly diskutovány detaily svozového plánu, který se výrazně nemění od modelu roku 2009. 
 
ad. 3 
Zúčastnění zástupci potvrdili dřívější stanovisko o formě účasti nově utvořené OS Horácko. To 
znamená, že pro rok 2010 se chovatelé tohoto oblastního sdružení zúčastní závodů MDTVč, 
avšak nebudou zahrnuti do celkových výsledků. Po skončení sezóny 2010 bude otázka zařazení 
chovatelů OS Horácko znovu diskutována, stejně tak myšlenka rozdělení na dvě výpočtová 
pásma. 
 
ad. 4 
Dopravní prostředky, tzn. boxy, krmítka a napáječky budou před každým svozem 
vydezinfikovány v ZO Holice. 
  
ad. 5 
Po diskuzi zástupců byly odsouhlaseny tyto ceny za kus platné pro rok 2010: 
Herborn, Koblenz, Aachen:  20 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění 
Ostende, Brusel: 28 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění 
 
OS Horácko nebude účtován poplatek na ocenění. 
Platba za holuby bude provedena po skončení sezóny, holubi nasazení nad rámec původní 
přihlášky bude třeba uhradit v tom samém termínu. 
 



 2 

 
ad. 6 
 
Jednotlivá oblastní sdružení poskytnou přepravci při svozu na jednotlivé závody veterinární 
povolení umožňující výjezd na místo startu.  
 
ad. 7 
Byly odsouhlaseny tyto postupy při nevhodné povětrnostní situaci: 

-  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 

 
O provedení startu bude rozhodovat tříčlenná komise ve složení: Bouška Tomáš (hlavní startér), 
Dohnal Zdeněk, Reiterman Jaroslav ml.. 
 
ad. 8 
Byla ustanovena povinnost hlášení prvního chovatelova přilétlého holuba z každého závodu. 
Chovatelé  budou hlásit tyto holuby výcvikářům svých oblastních sdružení. 
 
ad. 9 
Pavel Horníček byl pověřen prověřením možnosti pokračovat u dosavadního výpočtáře Ing. Švece 
se sestavováním výsledků MDTVč, v případě záporného stanoviska je pověřen zajistit adekvátní 
náhradu. Před zahájením sezóny budou kontaktní údaje a pravidla komunikovány mezi výcvikáři 
OS. 
 
ad. 10 
Ocenění MDTVč pro letošní rok bude v rozsahu r. 2009. Termín slavnostního vyhodnocení byl 
předběžně stanoven na 9. října 2010.  
 
 
 
V Hostovicích dne 5.3. 2010                                                           Zapsal:  T. Bouška  


