Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Oblastní sdružení Pardubice
Zájezdec 45
538 51 Chrast

________________________________________________________
Zápis ze schůze výboru OS konané dne 7.2. 2009 v Hostovicích
Přítomni: Ing. Blažek V., Bouška T., Ing. Holub Z., Horníček P., Ing. Jirout, J. Horáček omluven
1.
Výroční konference OS
Výbor OS si dovoluje pozvat delegáty základních organizací na oblastní konferenci OS, která se
bude konat 22. února 2009 od 9 hodin v Hostovicích. V rámci konference proběhne rovněž
vyhodnocení mistrovských soutěží OS 2008, vyzýváme umístěné chovatele k účasti a převzetí
ocenění.
2.
Letová sezóna 2009
KT: Do plánu je zapracována změna: zaměnit závody Karlovy Vary 2 dne 31.5. a Cheb 2 dne 5.7.
ST: Beze změn, pro rok 2010 bude výbor připravovat realizaci společných závodů s OS Jihlava,
Svitavy a Trutnov i s ohledem na pevně daná vypouštěcí místa se stanovenými startéry
DT: S ohledem na rozhodnutí kongresu F.C.I. v lednu při olympiádě v Dortmundu o snížení min.
kilometrového limitu na 700 km pro závody započítávané do olympijské kategorie E, výbor OS
doporučí oblastní konferenci prodloužení dvou závodů z Aachenu o 40-50 km tak, aby chovatelé
na nejkratších vzdálenostech splňovali 700 km limit a mohli se tak plnohodnotně zapojit i do
soutěže v olympijské kategorii E. Paralelně je jednáno i se zástupci OS Jihlava, Svitavy a Trutnov
o možnosti stejné změny v jejich letových plánech pro zachování možnosti společné dopravy a
vyhodnocení Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech.
Žádáme základní organizace, aby do oblastní konference zjistily názor svých členů na tuto úpravu
letového plánu tak, aby delegáti mohli na konferenci v hlasování rozhodnout o tomto návrhu. Pro
detailnější návrh možného vypouštěcího místa odkazujeme na dopis koordinátora MDTVč
Ing. Václava Švece zveřejněného na webových stránkách OS Pardubice, sekce MDTVč.
Pro řešení mimořádných situací, kdy je z důvodu nepřízně počasí auto s holuby vráceno na kratší
vzdálenost, navrhuje výbor následující řešení. V případě, že holubi budou vypuštěni na
vzdálenosti jiné kategorie než na jakou byly původně vysláni (ST -> KT, DT -> ST), bude závod
počítán pouze jako rychlostní, bez přiřazení bodů do jakéhokoliv mistrovství OS. V případě
zkrácení závodu, nicméně zachování kategorie, bude závod normálně vyhodnocen a zařazen do
příslušných mistrovství OS.
3.
Nákup GPS a kamery
Výbor se jednohlasně usnesl zakoupit digitální kameru za účelem záznamu podmínek a průběhu
startu holubů z jednotlivých závodů pořádaných OS Pardubice. Rovněž bylo rozhodnuto o
zakoupení nového GPS přístroje pro měření souřadnic, který nahradí starší používaný typ.
4.
ZO CHPH Hradec Králové
Výbor OS projednal situaci v ZO Hradec Králové s ohledem na evidovaný počet 6 členů pro letošní
rok. S odvoláním na Stanovy ČMS CHPH paragraf 24, čl. 4b bude při oblastní konferenci OS
podán návrh na zánik této organizace se zařazením jejich chovatelů do dalších základních
organizací OS Pardubice.
5.
Zálohy na sezónu 2009
Vzhledem k současnému stavu finančních prostředků OS se výbor rozhodl nevybírat v letošním
roce tradiční zálohy na sezónu 2009 a přihlášky na sezónu budou hrazeny formou 100% úhrady
k termínu jejího zahájení.

6.
Objednávka kroužků a gumiček na rok 2010
V příloze je formulář pro objednávku rodových kroužků u závodních gumiček na rok 2010. Cena
zůstávají v platnosti tak jako v loňském roce, tzn. kroužek 3,- Kč a gumička 0,90 Kč. Objednávky
jednotlivých ZO zašlete nejpozději do 21. března 2009 na adresu tajemníka OS T. Boušku.
Zapsal: Tomáš Bouška, dne 11.2. 2009

Příloha: Formulář pro objednání kroužků a gumiček na rok 2010

