Usnesení z oblastní konference OS CHPH Pardubice ze dne 11. března 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------A.

Výroční konference schvaluje:

1.

složení návrhové komise (Heglas M., Lebeda V., Horníček P.) a mandátové komise (Holub Z.,
Částka Z., Jetmar Z.)

2.

zprávu o hospodaření za rok 2016

3.

zprávu revizní komise za rok 2016

4.

konečný letový plán sezony 2017 schválený konferencí dne 11.11. 2016 s následujícím
doplněním:
29.7. 2017 NZ Knokke- závod jednotlivců

5.

vyhlašovaná mistrovství OS a jejich ohodnocení v rozsahu roku 2016 se změnou v propozicích
mistrovství GM, KM, ročních a holubic dle návrhu výboru, viz příloha ZP 2017

6.

ceny boxů pro rok 2017 ve stejné výši jaké byly účtovány v roce 2016

7.

vypočítávání výsledků pro dvě pásma OS pro možnost kombinace při určování koeficientů
sportovních kategorií s dělením:
pásmo 1: MS Přelouč, Svítkov, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice, Holice
pásmo 2: MS Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Polička, Čistá

8.

při nedosažení limitu 150 ks/20 chov. nutného pro vydání nadoblastních výsledků je možno
vydat oblastní výsledky pro účel všech mistrovství OS při min. účasti 10 chovatelů v pásmu
pro pásmové výsledky a 20 chovatelů pro celkové výsledky OS (bez stanovení limitu min.
počtu nasazených holubů)

9.

o vhodnosti startu za mimořádných podmínek, eventuálně o změně startovacího místa či
zrušení závodu rozhodují: Bouška T., Filipi J., Heglas M., Brož M.

10.

vydávání výsledků pro MDTVč/MKSTVč 2017 v kooperaci s OS Východočeská, Náchod,
Horácko a Podoubraví

11.

zafixování podoby letového plánu 2017 pro další roky 2018 a 2019 ve smyslu počtu závodů,
skladby plánu (poměr KT-ST-DT) a vypouštěcích míst; změny budou možné jen při
následujících situacích – okolnostech: mimořádná nákazová situace, aktuální propozice
zemských/celostátních mistrovství a zemských / národních závodů, nutnosti vyhovět
kooperačním dohodám, zrušení vypouštěcího místa

12.

MS Holice provede kompletní dezinfekci přepravních prostředků OS v čase mezi ukončením
sezóny starých holubů a zahájením sezóny letů holoubat za úhradu 1.700,- Kč

13.

Dle návrhu výboru neproplácet úhrady za pomocné svozy holubů pro jednotlivé MS

B.

Výroční konference ukládá výboru OS a RK:

1.

ponechat pro oblastní konferenci klíč delegátů 1:5

2.

zajistit potvrzení o vypouštění holubů dle ZŘ

3.

zaslat návrh letového plánu na rok 2018 na MS do 30. 9. 2017 (ve smyslu bodu A. 11.)

4.

zajistit kontrolní činnost v souladu s ustanoveními ZŘ a dalšími svazovými dokumenty

5.

svolat schůzi výcvikářů do 15.4. 2017

6.

zajistit písemné vydání závodní ročenky do 31.10. 2017

7.

zorganizovat školení a následné provedení testů ze znalostí ZŘ u jmenovaných vedoucích ZS

8.

provést úhradu ceny za dopravu holubů na zemské závody na dlouhé trati na účet ČS
nejpozději do 31. 5. 2017

9.

pracovat na bodech uvedených ve výroční zprávě RK, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení

10.

ve spolupráci s jednotlivými MS dokončit seznamy chovatelů v MS ve smyslu úplnosti všech
údajů a poskytnout je vyšším složkám ČMS CHPH

C.

Výroční konference ukládá MS:

1.

uhradit vyúčtování č.1/2017 do 6. 5. 2017 /bude zahrnovat čl. příspěvky, Inf. zpravodaj,
kroužky a gumičky 2018, úplnou úhradu sezony st. holubů/

2.

zabezpečit opravu, asanaci boxů uložených k datu konference v ZS do začátku sezony

3.

MS Přelouč provede za úhradu desinfekci a vyčištění vleků a jejich boxů

4.

zajistit kontroly dodržování ZŘ

5.

předložit na dubnové schůzi výcvikářů veterinární osvědčení o provedené vakcinaci proti
paramyxoviróze v MS ve dvou vyhotoveních

6.

zaslat výcvikáři OS konečné přihlášky holubů na schválený letový plán do 7.4. 2017

7.

nejpozději do 24. 3. 2017 objednat rodové kroužky a závodní gumičky na rok 2018, ceny jsou
4,50 Kč za rodový kroužek a 1,70 Kč za gumičku

8.

nahlásit do 7.4. 2017 tajemníkovi OS změny vedoucích zasazovacích středisek na rok 2017,
pokud jsou jiné proti roku 2016

9.

nahlásit do 24. 3. 2017 tajemníkovi OS hostující chovatele v MS, chovatelské týmy a mladé
chovatele do 25-ti let pro rok 2017

10.

potvrzovat počty skutečně naložených boxů při každém svozu

11.

MS si zajistí čistotu krmítek a hlavně napáječek před každým nasazováním na závod

