PROPOZICE
OBLASTNÍ VÝSTAVY
POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
OS PARDUBICE 2010
1. Oblastní výstava poštovních holubů Oblastního sdružení Pardubice se bude
konat dne 12. prosince 2010 v kulturním domě v Kostěnicích (cca 3 km od Dašic).
2. Pořadatelem výstavy jsou ZO Pardubice a ZO Staré Ždánice, výstavní výbor byl
jmenován následovně:
Předseda:
Bouška Tomáš
Tajemník:
Klement Oldřich
Pokladník: Tyc František
Garant:
Zadrobílek Josef
3. Vystavované kategorie a podmínky účasti:
a) Standard holubi – nejméně 2500 km za dva roky 2009/2010, umístněných
ve 20% vítězů, z toho nejméně 750 km v roce 2010, v konkurenci nejméně 20
chovatelů a 150 holubů.
b) Standard holubice – nejméně 2000 km za dva roky 2009/2010, umístněných
ve 20% vítězů, z toho nejméně 600 km v roce 2010, v konkurenci nejméně 20
chovatelů a 150 holubů.
c) Standard holubi poloviční - nejméně 1250 km za dva roky 2009/2010,
umístněných ve 20% vítězů, z toho nejméně 500 km v roce 2009 v
konkurenci nejméně 20 chovatelů a 150 holubů.
d) Standard holubice poloviční - nejméně 1000 km za dva roky 2009/2010
umístněných ve 20% vítězů, z toho nejméně 400 km v roce 2009 v
konkurenci nejméně 20 chovatelů a 150 holubů.
e) Standard holoubě
f) Standard holoubě – kolekce 3 kusů holoubat
g) Sportovní kategorie A, B, C, D, E
h) ESO holub (H)
i) ESO holubice
j) ESO roční bez rozdílu pohlaví (G)
k) ESO holoubě (F)
l) Super ESO
m) Výkon 2010 holubi, pořadí dle počtu nalétaných kilometrů ve 20-ti
procentech.
n) Výkon 2010 holubice, pořadí dle počtu nalétaných kilometrů ve 20-ti
procentech.
o) Výkon 2009-2010 holubi, pořadí dle počtu nalétaných kilometrů ve 20-ti
procentech.
p) Výkon 2009-2010 holubice, pořadí dle počtu nalétaných kilometrů ve 20-ti
procentech.
q) Generální mistr OS Pardubice 2010 - kolekce 3 holubů
r) Mistr krátkých tratí OS Pardubice 2010 - kolekce 3 holubů
s) Mistr středních tratí OS Pardubice 2010 - kolekce 3 holubů
t) Mistr dlouhých tratí OS Pardubice 2010 - kolekce 3 holubů
u) Mistr ročních holubů OS Pardubice 2010 - kolekce 3 holubů
v) Mistr holubic OS Pardubice 2010 - kolekce 3 holubů
w) Mistr holoubat OS Pardubice 2010 - kolekce 3 holubů
x) Mistr holoubat OS Pardubice pásmo 1 2010 - kolekce 3 holubů
y) Mistr holoubat OS Pardubice pásmo 2 2010 - kolekce 3 holubů
z) Vítěz Královského mistrovství OS Pardubice 2010 – kolekce 3 holubů

aa) Mistr základní organizace 2010 začleněné do OS Pardubice - kolekce 3
holubů (možno zařadit nejen výkonné, ale i chovné holuby)
bb) Vítězní holubi z každého závodu OS Pardubice, včetně závodů holoubat a
rychlostních závodů.
4. Vyhodnocení Oblastní výstavy
Vítěz každé kategorie výstavy ( a – p ) a vítěz každého závodu OS (bb) obdrží
pohár.
5. Vyhodnocení kategorií Standard, Standard poloviční, Standard holoubat.
Podle mezinárodního Standardu budou hodnoceni jen holubi, holubice a
holoubata vystaveni v těchto kategoriích. Posuzování provede pět posuzovatelů,
z jejichž bodového ohodnocení se vypočítá průměr. V případě rovnosti bodů určí
pořadí posuzovatelé.

Technické a organizační zabezpečení Oblastní výstavy
1. Holubi vystavení na Oblastní výstavě musí být zdraví a vybavení veterinárním
osvědčením o provedené vakcinaci proti Paramyxoviru ne starším 3 dnů. Vakcinace
musí být provedena nejdříve 6 měsíců a nejpozději 3 týdny před výstavou.
2. Holubi budou předáni ve výstavním prostoru v ucelených zásilkách základních
organizací pověřeným zástupcem. Současně bude předán dvojmo vyhotovený
seznam předávaných holubů a veterinární osvědčení. Převzetí holubů potvrdí
organizátor a kopii seznamu vrátí předávajícímu zástupci ZO.
Organizátor nepřevezme holuby předávané po stanoveném termínu přejímky
holubů, nebo bez patřičných dokladů.
3. Základní organizace zašlou seznam vystavovaných holubů podle jednotlivých
kategorií do 3.12.2010 na adresu: Tomáš Bouška, Masarykova 124, 53304
Sezemice, e-mail: tomas70bouska@seznam.cz
4. Výstavní karty vyplněné ve všech kolonkách, budou předány předávajícím při
přejímce holubů. Vzor výstavní karty je ke stažení na webových stránkách OS
Pardubice.
5. Klecné za jednoho holuba 10,- Kč. Vstupné včetně katalogu 80,- Kč, děti do 15
let zdarma.
6. Za předané holuby odpovídá organizátor Oblastní výstavy. Holubi budou
umístěni ve výstavních klecích až do doby předání pověřenému zástupci ZO po
předložení dokladu o předání holubů.
7. Program Oblastní výstavy
11. prosince 2010 – sobota 7:30 – 9:00 hod.
9:00 – 12:00 hod.
12. prosince 2010 – neděle 9:00
10:00 – 11:00 hod.
13:00 – 13:30 hod
14:00 – 14:30 hod
15:00

přejímka holubů
bodování kategorie Standard
otevření výstavy
schůze výboru OS se zást. ZO
vyhodnocení výstavy, předání
ocenění
dražba
ukončení výstavy, výdej holubů

8. Občerstvení
Po celou dobu otevření výstavy bude k dispozici kvalitní občerstvení včetně
alkoholických i nealkoholických nápojů.
Na vaši účast se těší společný pořadatelský tým ZO Pardubice a ZO Staré Ždánice.

