
INTER KADET  CUP 2018 

Soutěž pro chovatele do 18-ti let, organizovaných v ČMSCHPH a SZCHPH, kteří se zúčastní 

testování holoubat v TS Řečany nad Labem. 

Do soutěže se může přihlásit 10 mladých chovatelů z ČMSCHPH a 10 mladých chovatelů 

z SZCHPH. Mladý chovatel nemusí startovné hradit – pak se zúčastňuje jen soutěží pro mladé 

chovatele o věcné ceny, takoví to chovatelé budou označeni (IKC18)  nebo holoubata může uhradit, 

pak se zúčastňuje nejen soutěží pro mladé chovatele, ale také všech ostatních soutěží o finanční 

ohodnocení jako ostatní chovatelé. Takoví to chovatelé budou označeni (IKC18-P). 

Kontakt na TS:                  

Hnilička Marek, Budovatelů 343, Řečany nad Labem, 533 13, ČR                                                    

e-mail: aarden@seznam.cz             

tel.: 00420777976585                      

web: http://www.tsrecany.wz.cz 

Propozice:                  

● Přihlášku na přihlášení holoubat do testovací stanice lze vyplnit na uvedené webové stránce. 

V kolonce stát uveďte „18“. Např. CZ 18 nebo SK 18.                      

● Příjem holoubat do TS je v termínu od 01.03. - 15.05.2018.                                                             

● Přebírání holoubat do TS každý den mezi 16:00-20:00, mimo tuto dobu po telefonické dohodě.          

● Věk holoubat 35 - 40 dní.                          

● Při dodání holoubat JE NUTNÉ doložit veterinární potvrzení, že holoubata byla 

očkovaná proti paramyxo, s uvedením vakcíny a čísla šarže. Nesplněním - nedodáním 

potvrzení o vakcinaci při předání holoubat, budou holoubata evidována jako 

nevakcinovaná.                                                                                                                  

● Každý chovatel do 18-ti let může dodat max. 2ks holoubat do vyčerpání volné kapacity 

20ks/svaz. ( může být dle dohody 8chovatelů z CZ a 12 chovatelů z SK…) 

 ● Při úhynu nebo poranění holouběte znemožňujícímu se zúčastnit závodů, nebude náhradník 

dodáván.                  

● Při revakcinaci holoubat proti PMV a očkování proti neštovicím v termínu okolo 10.6.2018 bude 

vytvořen aktuální seznam holoubat KADETŮ.                        

● Holoubata musí mít rodový kroužek ročníku 2018.            

● Při odevzdávání holoubat odevzdat čitelné a vyplněné rodokmeny, nejméně však do druhého 

pokolení s podpisem majitele a kartičkou  o vlastnictví holuba. (V případě nesplnění tohoto 

požadavku a až do dodání všech podkladů ztrácí majitel nárok na ocenění, které propadne ve 

prospěch TS a to včetně případného zisku z následné aukce).  

● Organizátor si vyhrazuje právo změnit, zkrátit, posunout nebo zrušit závod z důvodu 

nepříznivého počasí, zdravotního stavu či technických problémů. 

● Po doletu z finálového závodu nebudou holoubata ihned nabídnuta v dražbě, ale všechna, které se 

vrátí do TS budou nabídnuta v internetové dražbě -  holoubata z ČMSCHPH na http://www.pigeon-

auction.cz/ a holoubata z SZCHPH na http://www.holubar.sk/ . 

● U všech dolétlých holoubat KADETŮ z finálového závodu získá z každého vydraženého 

holouběte 50% původní majitel a 50% TS z vydražené částky.            

● Zbylá holoubata, o která nebude v dražbě zájem se automaticky stávají majetkem TS. 
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                     Holoubata před prvním závodem absolvují celkem 10 nácviků. 

Nácviky:  

Chvaletice 5km 

Kojice 7km 

Jestřábí Lhota 15km 

Volárna 18km 

Velký Osek 20km 

Vrbová Lhota 31km 

Starý Vestec 47km 

Nehvizdy 1. 56km 

Nehvizdy 2. 56km 

Slivenec 80km 

 

Holoubata budou před nácvikem Nehvizdy 1. načipována.  

Dolety z nácviků Nehvizdy 1. a 2., a Slivenec, budou zveřejněny na těchto webových 

stránkách. 

 

Po provedení nácviků absolvují holoubata 5 závodů. 

Závody:  

BEROUN (Hudlice) 110km 

PLZEŇ (Koterov) 150km 

TACHOV (letiště) 240km 

SCHWABACH 330km 

KARLSRUHE 501km 

Výsledky závodů budou zveřejněny na webových stránkách. Dolety holoubat ze závodů budou 

veřejné. 

Ocenění TS Řečany nad Labem 2018 

Vítězové prvních 4 závodů – pohár věnovaný sponzory INTER KADET CUP 2018 

 

Finálový závod "501km"  

1.místo - pohár věnovaný sponzory INTER KADET CUP 2018                                          

2.místo - pohár věnovaný sponzory INTER KADET CUP 2018 

3.místo - pohár věnovaný sponzory INTER KADET CUP 2018 

 



Ocenění proběhne na CV jednotlivých svazů. 
 

 

 

 


