Usnesení z oblastní konference OS CHPH Pardubice ze dne 6. března 2011.
---------------------------------------------------------------------------------------------------A.

Výroční konference schvaluje:

1.
2.
3.
4.
5.

zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2010
zprávu revizní komise za rok 2010
letový plán sezony 2011 dle návrhu A
vyhodnocení mistrovství OS v rozsahu r.2010, pouze u GM ocenění rozšířeno na 1.-15. místo
napájení holubů při přepravě na všechny závody při respektování platných ustanovení ZŘ,
krmení holubů jen při přepravě na DT
ceny boxů pro rok 2011 ve stejné výši jako v roce předchozím
vypočítávání výsledků pro dvě pásma OS pro možnost kombinace při určování koeficientů
sportovních kategorií s dělením:
pásmo 1: ZO Přelouč, Svítkov, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice
pásmo 2: ZO Holice, Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl
úhradu za zpracování konstatovaných holubů do výsledků závodů z pokladny OS
o vhodnosti startu za mimořádných podmínek, eventuálně o změně startovacího místa či
zrušení závodu rozhodují: P. Horníček, T. Bouška, M. Brož

6.
7.

8.
9.

B.

Výroční konference ukládá výboru OS a KRK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ponechat pro oblastní konferenci klíč delegátů 1:5
zajistit potvrzení o vypouštění holubů dle ZŘ
zaslat návrh nového letového plánu na rok 2012 na ZO do 30. 9. 2011
zajistit kontrolní činnost v souladu s ustanoveními ZŘ a dalšími svazovými dokumenty
svolat schůzi výcvikářů do 15. 4. 2011
zajistit písemné vydání závodní ročenky do konce října 2011
pracovat na novém řešení zajištění roštů do boxů pro sezonu 2012
zkvalitnit videozáznamy z každého závodu OS
průkazně jmenovat průvodce na všechny závody pořádané OS
zajistit veterinární potvrzení pro zahraniční závody

C.

Výroční konference ukládá ZO:

1.

uhradit vyúčtování č.1/2011 do 30. 4. 2011 /bude zahrnovat čl. příspěvky, Inf. zpravodaj,
kroužky a gumičky 2012, úplnou úhradu sezony st. holubů/
zabezpečit opravu, asanaci boxů uložených k datu konference v ZS do začátku sezony
ZO Přelouč provede za úhradu desinfekci a vyčištění vleků a jejich boxů
zajistit kontroly dodržování ZŘ

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

předložit na dubnové schůzi výcvikářů veterinární osvědčení o provedené vakcinaci proti
paramyxoviróze v ZO ve dvou vyhotoveních
v termínu do 30. 11. 2011 zaslat na pokladníka OS vyúčtování plateb do pokladny OS za rok
2011 v obvyklém formuláři
zaslat výcvikáři OS konečné přihlášky holubů na schválený letový plán do 8. 4. 2011
nejpozději do 15. 4. 2011 objednat rodové kroužky a závodní gumičky na rok 2012, ceny jsou
4,50 Kč za rodový kroužek a 0,90 Kč za gumičku
nahlásit do 30. 3. 2011 tajemníkovi OS změny vedoucích zasazovacích středisek na rok 2011,
pokud jsou jiné proti roku 2010
potvrzovat počty skutečně naložených boxů při každém svozu
ZO si zajistí čistotu krmítek a hlavně napáječek před každým nasazováním na závod

