Propozice Oblastní výstavy OS “Haná” se sídlem v Olomouci.
1.
2.
3.
4.

Výstava se koná v Blatci dne 10.12.2011 (Sobota) na kulturním domě.
Výstavu pořádá ZO Blatec se sídlem v Blatci
Výstavy se zúčastní všechny základní organizace sdružené v Oblastním sdružení “Haná”
Klecné za 1 ks vystavovaného holuba v kolekci ZO činí 50 Kč a je uhrazeno vystavující ZO při přejímce
holubů.
5. Kolekce jednotlivých ZO budou předávany a vydávány vždy kompletní. Na každého holuba, resp. kolekci,
musí být vystaveno veterinárni osvědčení max. 3 dny staré o zdravotní způsobilosti a o provedeném
očkování proti paramixoviróze, ne starší půl roku a ne mladší tří týdnů, s uvedením očkovací látky a jejího
čísla
6. Pokud se jakákoliv ZO nezúčastní výstavy je povinna uhradit klecné tak, jako by se výstavy zúčastnila.
7. Kolekci holubů jednotlivých ZO by měli tvořit nejlepší nejlepší holubi v soutěžích MSS CHPH, ČSCHPH
včetně soutěže standart a vítězové závodů.
8. V průběhu výstavy bude probíhat ocenění výsledků soutěží OS Haná. Nevyzvednuté ceny propadají ve
prospěch pořadatele - OS “Haná”
9. Seznam vystavovaných holubů obsahující jméno chovatele, číslo holuba, pohlaví a kategorii ve které bude
vystavován odešlete nejpozději do 30.11.2011 na adresu Stanislav Škovran, Na Letné 39, Olomouc, 77900
email skovran@seznam.cz. Ten provede tisk veškerých výstavních karet.
10. Chovatelé jež chtějí své holuby přihlásit do dražby zašlou nejpozději do 30.11.2011 rodokmeny svých
holubů a vyvolávací ceny jednotlivých holubů na na adresu Stanislav Škovran, Na Letné 39, Olomouc,
77900 email skovran@seznam.cz. Klecné za draženého holuba činí 50kč a bude vybírano při převzetí
holuba do dražby. Systém dražby bude honaldským typem. Počet dražených holubů je omezen a proto bude
u přihlášek přihlédnuto k jejich včasnému zaslání a je možné případné odmítnutí.
Počet vystavovaných holubů za jednotlivé ZO
Každá ZO vystaví kolekci 6 holubů
Samostatnou kolekci budou tvořit holubi mistra OS Haná ing. Pavla Jemelky v počtu 3 kusů, kterého
samozřejmě srdečně zveme.

Pozvánka na výstavu Moravy „střed“ a oblastní výstavu OS Haná
Výstava se koná v Blatci dne 10.12.2011 (Sobota) na kulturním domě.. Blatec je obec jižne položená od
Olomouce na vlakové trati Olomouc – Nezamyslice. Kulturní dům se nachází na hlavní cestě pří výjezdu z obce
směrem na Dubany.
Program výstavy:

od

07:30 - 08:45
09:00
09:30
13:00
14:00
15:00
16:00

Příjem holubů
Zahájení výstavy
Schůze předsedů ZO a výboru OS
Slavnostní vyhodnocení soutěží Moravy pásma střed
Slavnostní vyhodnocení soutěží OS Haná
Dražba holubů
Výdej holubů

Po celou dobu výstavy je samozřejmě zajištěno bohaté občerstvení, prodej chovatelských potřeb a samozřejmě
dražba holubů předních chovatelů OS.
Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na schůzi předsedů základních organizací OS Haná
Schůze se koná 10.12.2011 v Blatci na klubovně ZO Blatec od 09.30 hod.

