Mistrovství dlouhých tratí východních Čech
Zápis 1/2011
ze schůze zástupců OS CHPH začleněných do Mistrovství dlouhých tratí východních Čech
konané dne 7.3. 2011 v Hrochově Týnci
Přítomni:
Ing. Blažek – koordinátor MDTVč
za OS Horácko: bez zástupců
za OS Jihlava: Fikar J., Dohnal Z.,
za OS Pardubice: Bouška T., Ing. Holub Z., Horáček J.
za OS Svitavy: Prachař B.
za OS Trutnov: Ing. Pastyřík J., Javůrek M.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů ze zápisů 1/2010 a 2/2010
3. Letový plán MDTVč 2011
4. Technické zabezpečení přepravy
5. Ceny za přepravu pro rok 2011
6. Veterinární povolení
7. Podmínky pro provedení startu
8. Hlášení doletů
9. Výpočty
10. Ocenění

Jednání:
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 zápisy 1/2010 a 2/2010, konstatováno splnění všech
uvedených úkolů.
ad. 3
Na podzimní schůzce MDTVč viz zápis 2/2010 byl schválen letový plán 2011 ve složení
identickém s rokem 2010. Nicméně vzhledem k později vyhlášenému Národnímu závodu Bourges
v termínu 2.7. kolidujícím s již odsouhlaseným závodem Oostende byla otevřena diskuze a
následné hlasování, zda v letovém plánu MDTVč 2011 má resp. nemá být závod z Oostende
nahrazen NZ Bourges. Po obsáhlé diskuzi zástupci jednotlivých OS hlasovali takto:
OS Horácko: pro Oostende
OS Jihlava: pro Bourges
OS Pardubice: pro Oostende
OS Svitavy: pro Bourges
OS Trutnov: zástupci se zdrželi hlasování
S odvoláním na paritní zastoupení členů jednotlivých OS bylo tedy většinou rozhodnuto pro
zařazení závodu z Oostende do plánu MDTVč 2011.
Letový plán MDTVč 2011 má tuto definitivní podobu:
5.6.
Herborn
10/4
19.6.
Aachen
10/4
2.7.
Oostende
6/3
17.7.
Koblenz
10/4
30.7.
Brusel
6/3
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ad. 4
Dopravu na závody Herborn, Aachen, Oostende a Koblenz bude zajišťovat OS Pardubice, dopravu
na závod Brusel bude zajišťovat OS Svitavy. Dopravní prostředky, tzn. boxy, krmítka a napáječky
musí být každým svozem vydezinfikovány, všechny boxy vybaveny čistými papíry, za provedení
zodpovídá organizátor svozu. Svozový harmonogram bude totožný s rokem 2010.
ad. 5
Po diskuzi zástupců byly odsouhlaseny tyto ceny za kus platné pro rok 2011:
Herborn, Koblenz, Aachen:
20 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění
Ostende, Brusel:
28 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění
Platba za holuby bude provedena po skončení sezóny, holubi nasazení nad rámec původní
přihlášky bude třeba uhradit v tom samém termínu.
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, Javůrek Miloš.
ad. 8
Povinnost hlášení prvního chovatelova přilétlého holuba byla zrušena a nebude pro rok 2011
požadována.
ad. 9
Výpočty společných výsledků budou zajištěny prostřednictvím výpočtáře p. Fr. Navrátila.
ad. 10
Ocenění MDTVč pro letošní rok bude v rozsahu r. 2010. Ocenění bude zajištěno OS Pardubice,
místo slavnostního vyhodnocení bylo dohodnuto Chotěboř, Zámeček, v termínu počátkem října
2011 (bude dopřesněno).

V Hrochově Týnci dne 7.3. 2011

Zapsal: Tomáš Bouška

