Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech
Zápis 1/2014
ze schůze zástupců OS CHPH začleněných do Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech
konané dne 18. ledna 2014 ve Slatiňanech.
Přítomni:
Ing. Blažek – koordinátor MDTVč
za OS Jihlava: Fikarová J., Kolouch Z.
za OS Náchod: Danko J.
za OS Pardubice: Bouška T., Filipi J., Ing. Holub Z.
za OS Trutnov: Ing. Pastyřík J., Štěrba D.
Program:
1. Zahájení a volba nového koordinátora MDTVč
2. Kontrola plnění úkolů ze zápisu 1/2013
3. Zhodnocení sezóny MDTVč 2013
4. Návrh plánu MDTVč 2014
5. Organizační zajištění a pravidla pro rok 2014
6. Společné závody ze středních tratí

Jednání:
ad. 1
Schůzi zahájil Ing. Blažek, který přivítal přítomné a seznámil je se svým rozhodnutím odstoupit
z pozice koordinátora MDTVč. Zároveň navrhl do této funkce T. Boušku, který byl v následném
hlasování potvrzen.
ad. 2
Byla provedena kontrola úkolů daných zápisem 1/2013, konstatováno splnění všech uvedených
úkolů. Zástupci byli seznámeni se stanoviskem OS Svitavy zaslaným předsedou J. Dvořákem, ve
kterém oznámil ukončení působení OS Svitavy v uskupení MDTVč s odkazem na přechod celého
tohoto sdružení pod MSS CHPH k 1.1. 2014.
ad. 3
Zástupci se jednotlivě vyjádřili k sezóně 2013.
- realizováno všech 5 závodů dle schváleného plánu
- celkový pokles zúčastněných chovatelů a holubů
- doprava bez připomínek
- zástupce OS Náchod vyjádřil nespokojenost s provedením startu závodu Landen 2, kdy
nebyla vytvořena stejná šance pro dolet holubů chovatelů na nejdelších vzdálenostech
s ohledem na přelom prvního a druhého dne závodu
- výpočty bez připomínek
- veškeré finanční závazky vyrovnány
ad. 4
V rámci diskuze o definitivní podobě letového plánu 2014 byly probrány současné ekonomické a
sportovní možnosti a limity uskupení MDTVč, vhodnost organizace závodů v sobotu resp.
v neděli, možnosti širšího zapojení do pořádání DT v Čechách.
V následném hlasování se zástupci východočeských OS usnesli většinou svých hlasů na této
podobě letového plánu MDTVč pro rok 2014:
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1.6. ne Koblenz 1
10/4
15.6. ne Aachen nebo 14.6. so Hasselt (rozhodnutí bude dle výsledku kooperačních jednání s
OS Polabí s přihlédnutím k očekávanému počtu zúčastněných holubů v uskupení
MDTVč
10/4
28.6. so Sint Niklaas
6/3
12.7. so ZZ Oostende
6/3
27.7. ne Koblenz 2
10/4
ad. 5
Doprava:
- závody Koblenz 1, 2 a Aachen (pokud bude potvrzen) bude zajištěna prostřednictvím OS
Pardubice
- závod Sint Niklaas a Hasselt (pokud bude potvrzen) v kooperaci OS Polabí
- ZZ Oostende bude ještě upřesněno dle propozic ZZ (dosud nevydány)
- pomocné svozy v rámci Vých. Čech při kooperaci s OS Polabí budou organizovány OS
Pardubice při sdílení nákladů zúčastněnými stranami
- svozové uzly jednotlivých sdružení:
OS Jihlava: Borová, Žleby
OS Náchod: Podbřezí
OS Trutnov: Třebechovice, Bydžov
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Po upřesnění druhého závodu letového plánu bude oznámen termín pro podání závazných
přihlášek holubů za jednotlivá oblastní sdružení.
Platba za holuby bude provedena po skončení sezóny nejpozději do 31.10. 2014, holubi nasazení
nad rámec původní přihlášky bude třeba uhradit v tom samém termínu.
S ohledem na odchod OS Svitavy a jejího zástupce B. Prachaře z pozice odsouhlaseného člena
startovní komise byla tato po diskuzi schválena pro rok 2014 v tomto složení:
Bouška T., Heglas M., Javůrek M.
Stanovisko k možným společným startům s jinými sdruženími:
Pokud se bude jednat o tuzemské sdružení je rozhodnutí v pravomoci startovní komise, společné
starty se zahraničními sdruženími nejsou žádoucí.
Pro připomenutí byly v diskuzi potvrzeny tyto postupy řešení organizace závodu 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, start v průběhu dne čekání na místě startu v pravomoci
startovní komise, druhý den 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
Zástupci se dohodli na společném hospodaření v rámci sezóny 2014, Ing. Holub byl pověřen vést
a na konci roku připravit bilanci ročního hospodaření
Ocenění bude provedeno v rozsahu r. 2013, tzn.:
Prvních 15 chovatelů v mistrovství, prvních 5 holubů z každého závodu a prvních 5 holubů a
holubic ve výkonu za rok dle Eso bodů
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Společné výpočty budou dále zajišťovány prostřednictvím p. Navrátila, T. Bouška zašle na ŘV ČS
oficiální žádost o povolení vydávat společné výsledky OS Jihlava, Náchod, Pardubice a Trutnov
v rámci MDTVč v roce 2014.
ad. 6
Společné závody v kategorii ST nebyly v rámci všech čtyř oblastních sdružení dohodnuty.
Kromě ZZ Aschaffenburg (22.6.) byl jako příprava na ZZ navrhován společný závod Bamberg
(8.6.), z tohoto záměru bylo po krátké diskuzi upuštěno (pro OS Pardubice a OS Náchod, proti
OS Jihlava a OS Trutnov).

Ve Slatiňanech 18. ledna 2014
Zapsal: Tomáš Bouška

