Mistrovství dlouhých tratí východních Čech
Zápis 1/2012
ze schůze zástupců OS CHPH začleněných do Mistrovství dlouhých tratí východních Čech
konané dne 23.2. 2012 ve Slatiňanech
Přítomni:
Ing. Blažek – koordinátor MDTVč
za OS Horácko: Ing. Jakubec
za OS Jihlava: Fikar J., Dohnal Z.
za OS Pardubice: Bouška T., Horníček P.
za OS Svitavy: Prachař B.
za OS Trutnov: Ing. Pastyřík
jako hosté M. Javůrek a J. Danko za chovatele odcházející z OS Trutnov
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola otevřených bodů ze zápisu 2/2011
3. Plán MDTVč na rok 2012
4. Přihlášky holubů a ceny
5. Podmínky pro provedení startu
6. Nominace startovní komise
7. Určení přepravce
8. Kooperace na ST
9. Další

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 otevřených bodů ze zápisu 2/2011
- Platby za holuby sezóny 2011 jsou uhrazeny, nicméně OS Trutnov a OS Jihlava
s prodlením
- Slavnostní vyhodnocení sezóny 2011 v Malči proběhlo za naprosto minimální účasti
chovatelů, čímž nemohlo být dosaženo odpovídajícího a důstojného rámce pro
vyhodnocení soutěží MDTVč 2011, pro další roky bude třeba zvážit všechny aspekty
organizace a pořadatelství takové chovatelské akce
ad. 3
Letový plán na rok 2012
2.6.
Herborn
16.6.
Aachen
30.6.
Oostende
14.7.
Koblenz
28.7.
Brusel

byl definitivně odsouhlasen v této podobě:
10/4
10/4
6/3
10/4
6/3

Termíny startů závodů byly odsouhlaseny na sobotu (za předpokladu příznivého počasí).
ad. 4
Souhrnné přihlášky holubů za jednotlivá oblastní sdružení na schválený letový plán je třeba
zaslat nejpozději do 25.4. 2012 na adresu T. Boušky (tomas70bouska@seznam.cz).
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Ceny za nasazené holuby pro rok 2012 byly ponechány ve stejné výši jako v r. 2011, tzn.:
Herborn, Koblenz, Aachen:
20 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění
Oostende, Brusel:
28 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění
Platba za holuby bude provedena po skončení sezóny nejpozději do 31.10. 2012, holubi nasazení
nad rámec původní přihlášky bude třeba uhradit v tom samém termínu.
ad. 5
Po diskuzi a v návaznosti na již schválené zásady viz zápis 2/2011 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, rozhodnutí je v pravomoci startovní komise
- odložení startu do příštího dne, potom stažení na kratší vzdálenost
- při stažení auta na kratší vzdálenost je prioritou start z místa odpovídající kategorii DT, při
nedodržení kategorie a reálnému startu z kratší vzdálenosti bude závod vyhodnocen pouze
jako rychlostní, bez zařazení do celkového pořadí MDTVč
- zrušení závodu při absolutně nevyhovujících povětrnostních podmínkách a rozvezení
holubů na určená místa k předání do rukou zástupců jednotlivých OS
Byla odsouhlasena zásada jasné preference samostatných startů jednotlivých závodů MDTVč,
pouze ve zcela výjimečných případech má startovní komise pravomoc provést společný start
s dalšími organizacemi přítomnými na místě startu.
ad. 6
Zástupci jednotlivých oblastních sdružení se shodli na následujícím složení startovní komise pro
rok 2012: Bouška T., Marek P., Prachař B.
ad. 7
Po diskuzi byli v následném hlasování odsouhlaseni tito přepravci na rok 2012:
závody Herborn, Aachen, Oostende:
přepravce OS Pardubice
Závody Koblenz, Brusel:
přepravce OS Svitavy
ad. 8
Pan Z. Dohnal pověřený úkolem sestavit společně s ostatními výcvikáři východočeských OS
koncept společných závodů v kategorii ST nepředložil žádný návrh, který by mohl být pokládán
za splnění zadaného úkolu. Pro rok 2012 tudíž nebudou žádné společné závody na ST v rámci
uskupení všech pěti východočeských OS pořádány. Nicméně vzhledem k trvalé snaze posunout
se v tomto bodu dále byl pověřen vypracováním návrhu na společné závody v kategorii ST na rok
2013 P. Horníček.
ad. 9
-

Povinnost hlášení prvního chovatelova přilétlého holuba nebude pro rok 2012
vyžadována.
Přepravci na jednotlivé závody mají povinnost pořízení platného veterinární povolení
umožňující výjezd na místo startu.
Výpočty společných výsledků budou zajištěny prostřednictvím výpočtáře p. Fr.
Navrátila.
Chovatelé odcházející z OS Trutnov budou zařazeni do výsledků MDTVč 2012, jejich
označení ve výsledcích bude odlišné od ostatních chovatelů OS Trutnov
Přepravci OS Pardubice a OS Svitavy upřesní svozový plán pro chovatele odcházející
z OS Trutnov.

Doplnění: Dne 24.2. 2012 bylo OS Jihlava na základě vlastní žádosti přijato ke kooperaci na
závodech ST a DT v rámci programu OS Peruť, čímž odchází z uskupení Mistrovství dlouhých
tratí Východních Čech.
Ve Slatiňanech dne 23.2. 2012

Zapsal: T. Bouška
Schválil: Ing. Blažek

