
Návrh na spravedlivější systém mistrovství ročních a holubic 
 
Tzv. „holandský“ systém vyhodnocování mistrovství, ve kterém je zohledněn počet nasazených ročních holubů nebo 
holubic. Jde o součet průměrů koeficientů Eso.  
 
Počet samotných koeficientů je dán počtem nasazených ročních holubů nebo holubic.  
Viz následující tabulka:  

Počet 
nasazených 
holubů 

Počet 
bodujících 
holubů 

1-10 1 

11-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

atd. atd. 

 
Dle tabulky výše se sečte potřebný počet koeficientů a z nich se vypočte aritmetický průměr.  
 
Maximálním možným koeficientem v jednom závodě je 100,000.  
 
Koef. Eso = (počet nasazených ročních holubů nebo holubic v OS + 1 - umístění) / počet nasazených ročních holubů nebo holubic v OS * 100 
 

V OS CHPH Pardubice v případě označení 11ti závodů ročních je tedy maximální možný koeficient 1100,000. 
V mistrovství holubic je označeno 23 závodů, maximální možný koeficient tedy může být 2300,000.  
 
Příklady zpracované v přehledných tabulkách v příloze č. 1B...  
 
Např.:  
První závod ročních holubů, na který bude nasazeno 1151 ročních holubů...  
Chovatel č. 1 nasadil na závod 24 ročních holubů, dle tabulky výše se mu započítávají 3 první dolétlí holubi, kteří se 
umístili na 9., 13. a 23. místě v konkurenci 1151 ročních holubů. Koeficienty tedy jsou 99,305, 98,957, 98,089. Jejich 
aritmetický průměr je 98,784. Tento koeficient se chovateli č. 1 započte do pořadí.  
Chovatel č. 2 na tento závod nasadil 11 ročních holubů, dle tabulky výše potřebuje umístit 2 ks. Získá 8. a 10. cenu, 
koeficienty 99,392 a 99,218. Jejich průměr je 99,305. Chovatel č. 2 je lepší než chovatel č. 1.  
Chovatel č. 3 nasadil na první závod ročních 30 ročních holubů. Potřebuje tedy umístit 3 roční holuby, viz tabulka 
výše. Bohužel umístil pouze jednoho, ale získal s ním 1. cenu. Za tohoto ročního holuba tedy získal koeficient 
100,000, ale další dva neumístil, tak se mu započte dvakrát koeficient 0,000. Pruměr koeficientů 100,000, 0,000 
a 0,000 je 33,333. Chovatel č. 3 bude v průběžném pořadí za chovatelem č. 2 i č. 1.   
 
Pokud chovatel na závod nenasadí nebo neumístí žádného ročního holuba/holubici, získává koeficient 0,000.  
 
Roční holub/holubice umístěný/á v 1% dolétlých získává koeficient cca 100,000-99,000.  
Roční holub/holubice umístěný/á v 10% dolétlých získává koeficient kolem 90,000.  
Roční holub/holubice umístěný/á ke konci 20% dolétlých získává koeficient do 80,000. 
 


