Usnesení z oblastní konference OS CHPH Pardubice ze dne 22. února 2009

A.

Výroční konference schvaluje:

1.

zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2008

2.

zprávu revizní komise za rok 2008

3.

předložený letový plán sezóny 2009 s následujícím doplněním:
závody Aachen 1 a Aachen 2 budou prodlouženy o cca 40-50 km, termín startu závodu bude prosazován na
schůzce MDTVč v sobotu s přesunem svozu příslušných krátkých a středních tratí na pátek – start rovněž v
sobotu

4.

vyhodnocení mistrovství OS vč. věcného ocenění v rozsahu r. 2008

5.

napájení holubů při přepravě na závody ST a DT, krmení holubů jen při přepravě na DT

6.

ceny boxů pro rok 2009 ve stejné výši jako byly účtovány v r. 2008

7.

vypočítávání výsledků pro dvě pásma OS pro možnost kombinace výsledků při určování koeficientů sport.
kategorií s následujícím dělením:
pásmo I: ZO Přelouč, Svítkov, Pardubice, Březhrad, Staré Ždánice
pásmo II: ZO Holice, Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl

8.

o vhodnosti startu za min. vhodných povětrnostních podmínek eventuálně o stažení auta s holuby na jiné
místo startu či úplném návratu zpět rozhodují tito členové výboru OS: P. Horníček, ing. Blažek
Pravidla pro řešení situací při nepříznivé předpovědi počasí nebo aktuálně nepříznivém stavu počasí v místě
startu jsou určena následovně:
a) o vyjetí nebo nevyjetí přepravních prostředků OS pro provedení svozu a přepravy holubů na start závodu
při nepříznivé předpovědi počasí rozhoduje výbor OS
b) při stažení přepravních prostředků s holuby z původně plánovaného místa startu a jejich vypuštění na
kratší vzdálenosti bude postupováno následovně:
- jestliže je nové místo vypuštění holubů ve stejné kategorii (KT, ST, DT) jako původně plánovaný závod, je
takto realizovaný závod započítán do všech mistrovství jako původně plánovaný
- jestliže je nové místo vypuštění holubů v jiné kategorii než původně plánovaný závod, je takto realizovaný
závod počítán pouze jako rychlostní závod
c) min. vzdálenost pro vypuštění holubů je 50 km na nejkratší vzdálenost chovatele OS, jestliže to aktuální
stav počasí neumožňuje, budou holubi rozvezeni do jednotlivých zasazovacích středisek

9.

pravidlo o osvobození od poplatků za nasazované holuby na nácviky a závody pro chovatele mladší 18 let

10.

zákaz používání přepravních boxů OS pro soukromé potřeby

11.

zánik ZO Hradec Králové s odvoláním na paragraf 24, odst.4b

12.

B.

pravomoc výboru změnit vypouštěcí místo v SRN na nejbližší možné s ohledem na nejdostupnějšího
oficiálního startéra

Výroční konference ukládá výboru OS a KRK:

1.

ponechat pro volební konferenci klíč delegátů 1:5

2.

zajistit potvrzení o vypouštění holubů dle ZŘ

3.

zaslat návrh letového plánu 2010 na ZO do 30.9. 2009

4.

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

5.

svolání schůze výcvikářů do 11.4. 2009

6.

vyzvat prezidium ČMS k předložení prováděcích předpisů o provádění antidopingové kontroly

7.

zajistit písemné vydání závodní ročenky do konce října 2009

C.

Výroční konference ukládá ZO:

1.

uhradit vyúčtování č.1/2009 do 30.4. 2009 (bude zahrnovat čl. příspěvky, Inf. zpravodaj, kroužky a
gumičky 2010, 100% úhradu sezóny starých holubů)

2.

zabezpečit opravu, vyčištění a dezinfekci boxů do začátku sezóny, na ZO budou rozvezeny všechny boxy
z přepravních prostředků OS

3.

ZO Pardubice zajistí veterinární potvrzení pro zahraniční závody

4.

zajistit kontroly dodržování ZŘ v plném rozsahu

5.

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

6.

v termínu do 30.11. 2009 zaslat na pokladníka OS vyúčtování plateb do pokladny OS za rok 2009
v přiloženém formuláři

7.

zaslat výcvikáři OS konečné přihlášky holubů na schválený plán letové sezóny 2009 do 31.3. 2009 včetně
revize boxů v zasazovacích střediscích

8.

nejpozději do 21.3. 2009 objednat rodové kroužky a závodní gumičky na rok 2010, ceny zůstávají
nezměněné, tzn. rodový kroužek 3,- Kč a závodní gumička 0,90 Kč

9.
10.

zvážit návrhy na kandidáta kontrolního orgánu a předložit výboru OS ke schválení do 30.4. 2009
nahlásit do 31.3. 2009 tajemníkovi OS návrhy na vedoucí zasazovacích středisek pro rok 2009, jestliže se
liší od těch platných v r. 2008

