Pokyny OZ CHPH Pezinok pre zabezpečenie pretekovej sezony 2020.
Vypracované v zmysle dokumentov a nariadení SZ-CHPH , UVZ SR pre zabezpečenie
pretekovej sezony v roku 2020.

Organizátor pretekov OZ CHPH Pezinok tímto nariaduje zabezpečenie
dodržiavania :
- Manuál organizácie pretekov PH v mimoriadnej situácii - SZCHPH
- Usmernenia k opatreniu UVZ SR zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky pre
bezkontaktný šport.
-Manuál SZCHPH aj usmernenie UVZ sú súčasťou predpretekovej
dokumentácie.
•

Riadiaca štruktúra pretekov OZ-CHPH Pezinok na rok 2020

Pretekovú činnosť v OZ zabezpečuje v roku 2020 organizátori pretekov výbor OZ CHPH
Pezinok + Západoregión+ SZCHPH.
V prípade zmeny preteku musí byť jednohlasne odsúhlasená všetkými ZO - inak sa postupuje
podľa schválenej pretekovej dokumentácie ( pretekový plán r. 2020 majstrovstvá OZ …).

Zvolená preteková komisia OZ- CHPH Pezinok :
Vedúci komisie
Členovia komisie

Horváth Peter
Dvorák Miroslav
Zelesnký Stanislav
Konečný Martin

ZO Kaplna

tel.0903970412

ZO Kostolište tel 0905828378
ZO Zvončín
ZO D.Krupá

tel. 0908425040
tel. 0905164420

Zvolená preteková komisia podáva organizátorovi pretekov návrhy na zmenu preteku ( dátum
, miesto štartu , čas vypustenia PH, zmena nasádzania PH,...)
Zvolená preteková komisia je taktiež podľa pretekového poriadku hlava 1/11 JURY pre r.
2020.
Výpočtár OZ CHPH Pezinok pre rok 2020 p. Oravec Ivan Dolný Lopašov 95 ,92204
0903020480
Prepravca PH OZ CHPH Pezinok pre rok 2020 Kolínek Jozef tel. 0902170811
šofér Martin Samuel Konrád tel. 0917 781431.

2. Protokoly o priraďovaní elektronických krúžkov – čipov.
Nariadenie dodržať vykonávací predpis o EKS ktorý je súčasťou pretekového poriadku
SZCHPH schválený 1.3.2014 + novelizácie rok. 2015 - 2019.
OZ Pezinok určuje aby protokol o pridelení čipov bol taktiež potvrdený pečiatkov
ZO – CHPH a podpísaný aj chovateľom.
Priraďovacie protokoly čipov pred pretekovou sezonou – oprávnená osoba.
1. kopia – zaslať výcvikár OZ – CHPH do 1. preteku OZ ( preteková dokumentácia OZ).
2. kopia - uložiť v ZO – CHPH (preteková dokumentácia ZO – CHPH ).
3. kopia – chovateľ.

Priraďovanie čipov – dočipovanie komisiou ( oprávnená osoba ) v NS.
1. kopia – vložiť do obálky s pretekovou dokumentáciou do auta.
2. kopia – zaslať výcvikárovi OZ v samostatnej obálke ( preteková dokumentácia OZ).
3. kopia – uložiť v ZO – CHPH (preteková dokumentácia ZO).
4. kopia – chovateľ.
Za vedenie evidencie priraďovacích protokolov sú zodpovedný vedúci NS – ZO ,
výcvikár OZ.
Termín priraďovania si dohodnú chovatelia OZ používajúci EKS individuálne u osôb
s oprávnením ( uvedených na stránke SZCHPH ).

3. Uskladnenie EKS - Nasádzacia jednotka
Nas. jednotky po použití zostávajú uzamknuté priamo v nasadzovacom stredisku. Ak to
pre možnosť odcudzenia nie je možné, musí byť uzamknutá v zariadení (kufrík) ktoré
má číselné kody pre uzamknutie. Takto uzamknutá NJ sa zverí do otvárania hodín u
nezávislej osoby – člena ktorý nepozná kod otvorenia a k otáraniu hodín, zverenú mu
matku prinesie.

4. Manipulácia a uskladnenie pretekových gumičiek v nasadzovacích strediskách.
Pretekové gumičky ktorých Séria 1.000 kusov bola započatá musí byť uskladnená v
nasadzovacom stredisku. Za uskladnenie zodpovedá vedúci nasad. strediska pre rok
2020. O vydaní gumičiek na jednotlivé preteky si vedúci nasadzovacieho strediska
vedie evidenciu.

5. Nasádzanie holubov – zatváranie hodín – otváranie hodín
Začiatky košovania – nasádzania holubov na preteky sa stanovujú 2 -3 hodiny
pred príchodom zberného auta.(pozri harmonogram zberu) Zatváranie hodín
sa stanovuje na ľubovolný čas ( celá hodina resp. polhodina) celej dľžky
nasádzania holubov.

Otváranie hodín sa stanovuje v ZO CHPH Pieštany na 18,00 hod.
zostávajúce ZO CHPH OZ Pezinok na 19 00 hod. v den konania preteku.
Zmenu otvárania hodín alebo nasádzania PH nahlásia výcvikári ZO – CHPH tajomníkovi
OZ p. Zelenský Stanislav telefon : 0908424050 a výcvikárovi OZ – PK p. Horváth Peter
tel. 0903970412 minimálne 2 hod vopred. Tajomník alebo výcvikár OZ oznámia túto zmenu
na sekretariát zväzu a predsedovy športovej komisie.

7. Zasielanie pretekovej dokumentácie + hlásenia na SZCHPH.
Protokol o štarte PH zasiela na SZCHPH prepravca p. Kolínek Jozef.
Hlásenia časov štartu a zmien pretekov na stránku SZCHPH vykonáva
výcvikár OZ – PK p. Horváth Peter ,zástupca p. Pernecký Ľ , Oravec Ivan .
Dokumentáciu k výpočtu zasielajú vedúci NS výpočtárovi OZ – CHPH.
Pretekovú dokumentáciu zjednotlivých pretekov / pásky od konštatovacích
hodín + kontrolné listy , nasádzací + vyhodnocovací list od EKS /
sa zasielajú ve.d.NS výcvikárovi OZ do 24.00 hod. od vyhodnotenia

preteku. Dokumentácia z preteku v ZO sa skladá : protokol o nasádzaní ,
protokol o otváraní a zatváraní hodín , nasádzací list od konštatovacích
hodín , nasádzací + vyhodnocovací list od EKS
Tlač nasádzacích listov : 1 x prepravca ( auto)
1 x výpočtár OZ
1 x výcvikár OZ
1 x dokumentácia v ZO CHPH
Tlač vyhodnocovacích listov : 1x výpočtár OZ
1x výcvikár OZ
1x dokumentácia v ZO CHPH
1x účastník preteku

8. Dokumentácia ZO a OZ Pezinok
Výbor OZ – CHPH nariaďuje viesť kompletnú predpretekovú , pretekovú
dokumentáciu všetkým organizačným zložkám OZ – CHPH Pezinok podľa
pretekového poriadku SZCHPH.
NS- ZOCHPH – zodpovedný vedúci NS + predseda ZO CHPH.
OZ – CHPH zodpovedný výcvikár OZ + tajomník OZ – CHPH.

9. Výbor OZ – CHPH nariaďuje používanie tlačív schválených SZ – CHPH
( stránkach SZ – CHPH ) a riadiť sa vzormi pre vyplnenie podľa PP(protokol
o štarte , nasádzaní PH , zatváraní a otváraní hodín ,...).
Nariaďuje plombovanie prepravných boxov – všetky otvory ( vypúštacie
dvierka aj otvor pre nasádzanie PH).

10. Kontrolná činnosť v OZCHPH Pezinok pre rok 2020
Vedúci NS – ZO vykonávajú kontrolu konštatovacích hodín a kontrolu
výrobnej plomby na EKS.
Kontrolná páska musí obsahovať tri otlačky -zatvárací otačok vykonaný
spoločne podľa signálu SEČ , skušobný otlačok vykonaný po 30 minutách ,
otvárací otlačok vykonaný po 60 minutách od spustenia konštatovacích
hodín podľa signálu SEČ.
Otlačky vyhodnotiť a pásku podpísať komisiou :
ved. NS + dvaja členovia komisie.
Vypísaný protokol o kontrole konštatovacích hodín trojčlenou komisiou a
kontrolné pásky zaslať výcvikárovi OZ CHPH do konania prvého preteku.
Vedúci NS ZOCHPH vykonajú kontrolu veterinálnych preukazov
chovateľov PH vo svojich ZO – CHPH zápis o vykonaní kontroly zašlú
predsedovi OZ – CHPH do
Členovia výboru OZ – CHPH vykonajú aspoň jednu konrolu športovej
činnosti a dokumentácie v každej ZO – CHPH našej OZ – CHPH Pezinok.
Vedúci NS – ZOCHPH vykonajú aspoň jeden krát kontrolu do letu PH u
chovateľa svojej ZO – CHPH.
Písomný záznam o vykonaní kontroly zaslať na adresu tajomníka OZ CHPH
Stanislav Zelenský Zvončín 70 919 01 a tiež na adresu SZCHPH
949 01 ul.

Akademická č.4 , Nitra Záznam o kontrolách je súčasťou pretekovej .
dokumentácie OZ – CHPH
Vypracoval Stanislav Zelenský
VO Zvončíne dňa 27.4.2019

Výbor OZ – CHPH Pezinok
Révay Pavol , Zelenský Stanislav

