Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech
Zápis 1/2013
ze schůze zástupců OS CHPH začleněných do Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech
konané dne 16. února 2013 ve Slatiňanech.
Přítomni:
Ing. Blažek – koordinátor MDTVč
za OS Horácko: bez zástupců
za OS Jihlava: Fikar J., Dohnal Z.,
za OS Náchod: Danko J., Javůrek M.
za OS Pardubice: Bouška T., Ing. Holub Z., Horáček J.
za OS Svitavy: Prachař B., Skalník V.
za OS Trutnov: Ing. Pastyřík J., Štěrba D.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů ze zápisů 2/2012
3. Projednání návratu OS Jihlava do uskupení MDTVč
4. Letový plán MDTVč 2013
5. Přeprava, přihlášky a ceny pro rok 2013
6. Složení startovní komise
7. Společné závody ze středních tratí

Jednání:
ad. 1
Schůzi zahájil Ing. Blažek, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůzky, který byl bez
doplnění schválen.
ad. 2
Byla provedena kontrola úkolů daných zápisem 2/2012, konstatováno splnění všech uvedených
úkolů.
ad. 3
Zástupci OS Jihlava seznámili přítomné se svou žádostí o znovu začlenění do uskupení MDTVč.
Po upřesnění rozsahu současné OS Jihlava se zástupci ostatních OS vyjádřili pro opětovné
zařazení tohoto oblastního sdružení do uskupení MDTVč.
ad. 4
V rámci diskuze o definitivní podobě letového plánu 2013 byly otevřeny otázky změny závodu
Herborn pro nedostačující vzdálenost na nejbližší holubník zúčastněného chovatele OS Jihlava a
dále zařazení zemských závodů Orleans (13.7.) a Oostende (27.7.). Dále na základě žádosti
zástupců OS Trutnov byla otevřena otázka přesunutí startů závodů ze soboty na neděli.
V následném hlasování se zástupci východočeských OS usnesli většinou svých hlasů na této
definitivní podobě letového plánu MDTVč pro rok 2013:
1.6. so Koblenz 1
10/4
15.6. so Landen-Tienen 1
10/4
29.6. so Landen-Tienen 2
10/4
13.7. so Koblenz 2
10/4
27.7. so Oostende (ZZ)
6/3

2

ad. 5
Dopravu na všech pět závodů bude zajišťovat OS Pardubice, pouze u zemského závodu Oostende
bude ještě upřesněno dle propozic ZZ (dosud nevydány), zda OS Pardubice zajistí celou dopravu
až na místo startu nebo pouze pomocný svoz k dopravnímu prostředku určenému k přepravě
holubů až na start ZZ.
Svozový harmonogram bude rozšířen o zasazovací středisko Podbřezí pro OS Náchod.
Ceny za kus platné pro rok 2013:
Koblenz
20 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění
Landen-Tienen
22 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění
Oostende
28 Kč na dopravu plus 2 Kč na ocenění
Souhrnné přihlášky holubů za jednotlivá oblastní sdružení na schválený letový plán je třeba
zaslat nejpozději do 12.4. 2013 na adresu T. Boušky (tomas70bouska@seznam.cz).
Platba za holuby bude provedena po skončení sezóny nejpozději do 31.10. 2013, holubi nasazení
nad rámec původní přihlášky bude třeba uhradit v tom samém termínu.
ad. 6
S ohledem na odchod OS Horácko a odstoupení J. Neděly z pozice odsouhlaseného člena
startovní komise byla tato po diskuzi schválena pro rok 2013 v tomto složení:
Bouška T., Prachař B., Javůrek M.
ad. 7
Z podzimní schůzky navržené společné závody v kategorii středních tratí:
7.7.
Gotha
21.7.
Schweinfurt
nebyly oblastními sdruženími Jihlava, Náchod a Svitavy zařazeny do vlastních závodních plánů
2013 a tudíž budou tyto závody jako společné pořádány jen v rámci kooperace OS Trutnov a OS
Pardubice.

Ve Slatiňanech 16. února 2013
Zapsal: Tomáš Bouška

