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Propozice TS a Derby Řečany nad Labem 2023 

Základní informace:  
● Startovné za 1 kus je 1900,-Kč nebo 76,-€.  

Kurz pro rok 2023 je stanoven na 25CZK/EURO 

● Kapacita TS je max. 1500ks. 
● Kontakt na Derby Řečany:  
E-mail: aarden@seznam.cz  

◦ Tel.: ČESKÁ REPUBLIKA              00420777976585,  
● Přihlášku na přihlášení holoubat do testovací stanice lze vyplnit na této webové stránce,  

popřípadě si ji zde stáhnou a vyplněnou ji zaslat elektronickou poštou na adresu aarden@seznam.cz nebo na poštovní 
adresu:  

TS Řečany - Marek Hnilička, Budovatelů 343, 533 13 Řečany nad Labem – Česká Republika. 

IČO:04391004 

 

DERBY Řečany – Hniličková Anna, Karla  Čapka 260, 533 13 Řečany nad Labem –  

Česká Republika. IČO:70167770 

 

● Příjem holoubat do TS je v termínu od 01.02. - 15.05.2023. 
● Přebírání holoubat do TS každý den mezi 16:00-20:00, mimo tuto dobu po telefonické dohodě. 

● Věk holoubat 35 - 40 dní. Doporučuji starší. 
● 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. Pokud u takovýchto holoubat dojde k úhynu nebudou za tyto holoubata dodávány náhradníci v r. 

2024. 

 ● Je vhodné holoubata zaočkovat 14 dní před dodáním do TS. 
● Startovné je možné uhradit přímo při předávání holoubat v TS, na účet TS, složenkou nebo jinak po dohodě s 

pořadatelem. V případě přihlášek a naplnění kapacity z 80% (800ks přihlášených), se budou vybírat zálohy ve výši 50%. 

 

Chovatelé z Čech a Moravy: 
◦ Česká spořitelna a.s. - č.účtu: 000000-5763211319-0800 

◦ Měna: CZK 
 

 

FIO a.s. – č.účtu: 2401572295-2010 

IBAN: CZ5220100000002401572295 

SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX 

◦ Měna: Euro 

 

 

◦ Variabilní symbol: jméno účastníka/počet ks/záloha nebo celková platba 
● Každý chovatel nebo skupina chovatelů musí svá holoubata rozdělit do TEAMU po max. 12ks. 

● Dodáním holoubat a zaplacením startovného, souhlasí „původní majitel“ holoubat v plném rozsahu s propozicemi. 
● Při úhynu nebo poranění holouběte znemožňujícímu se zúčastnit závodů,  

v období dodávání holoubat bude majitel vyzván k dodání náhradníka,  
nejpozději však do 20.5.2023. 

● Při revakcinaci holoubat proti PMV a očkování proti neštovicím v termínu okolo 10.6.2023 bude vytvořen aktuální 
seznam holoubat.  

Případné ztráty při usazování nebo uhynutí holoubat do této doby,  
budou řešeny dodáním náhradního (bezplatného) holouběte v roce 2024, při dodržení podmínky – dodání potvrzení o 

vakcinaci. 

 

 

mailto:aarden@seznam.cz
mailto:aarden@seznam.cz


  

Informace pro bezproblémový příjem holoubat do TS:  

● Holoubata nesmějí být mladší jak 35 dní. 
● Holoubata musí mít rodový kroužek ročníku 2023. 

● Při odevzdávání holoubat odevzdat přihlášku do TS (bude ke stažení na webu TS), čitelné a vyplněné rodokmeny, 
nejméně však do druhého pokolení s podpisem majitele a kartičkou o vlastnictví holuba.  

(V případě nesplnění tohoto požadavku ztrácí majitel nárok na ocenění,  
které propadne ve prospěch TS a to včetně případného zisku z následné aukce) 

 

 

Holoubata před prvním závodem absolvují celkem 7-10 nácviků. 

  

Nácviky:  

Krakovany 7km 
Jestřábí Lhota 15km 

Žehuň 20km 
Vrbová Lhota 31km 
Starý Vestec 47km 
Lázně Toušeň 63km 
Odolena Voda 80km 
Odolena Voda 80km 

  
Po provedení nácviků absolvují holoubata 5 závodů.  

  

Závody:  
 SLANÝ 105km 
 CHOMUTOV 155km 
 DOBELN 205km 
 LIPSKO 250km 
 BERNBURG 330km 

FINÁLE - BRAUNSWEIG     430km 

 

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

 

 

Závěrečné ustanovení:  

● Testovací stanice si uplatňuje právo při nenaplnění kapacity 1300kusů – ceny procentuálně krátit. 
Ceny jsou kalkulovány s účastí MIN. 1300ks. 

● Umístěním holoubat do testovací stanice se majitelem holoubat stává automaticky organizátor. 
● 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 do 
72hodin po startu, budou nabídnuta v internetové dražbě nebo se zúčastní EXTRA FINÁLE, ostatní holoubata se stávají 

majetkem TS.  
Tato dražba by měla proběhnout v říjnu-prosinci 2023 v několika etapách.  

 

 

 

Ze všech dolétlých holoubat do 72 hodin od startu z finálového závodu získá původní majitel 50% a 50% získá TS. 
Náklady na aukci a focení hradí z 50%TS a 50% původní majitel. 

 

Základní – vyvolávací cena bude 1000,-CZK nebo 40,-EURO 
● Dražby se mohou zúčastnit všichni zaregistrovaní chovatelé, původní majitelé holoubat i majitel TS. Původním 

majitelům se nezakazuje přihazovat na svá holoubata, event. si je vydražit v dražbě zpět. 
● Zbylá holoubata, o která nebude v dražbě zájem a o holoubata, která se vrátí z nácviků, závodů a z finále (po 

72hodinách po startu) se automaticky stávají majetkem TS, která s nimi může naložit dle svého uvážení. 

 
 



Ostatní mimořádné opatření:  

V případě vzniku mimořádných veterinárních opatření může organizátor odstoupit od soutěžních podmínek, bude-li SVS 
vydané nákazové opatření (např. ptačí chřipka atd.) nebo jiná nepředvídatelná opatření 
Jakmile vznikne tato situace, holoubata budou vrácena chovatelům nebo po dohodě proběhne velká dražba,  

kde připadne 50% původnímu majiteli a 50% TS z vydražené částky. 

 

 

 

EXTRA FINÁLE 
Po zdárném absolvování finálového závodu BRAUNSWEIG, při doletu více jak 150ks se poletí EXTRA FINÁLE z 

BREMY– 550km. Holoubata bude nutné aktivovat. Cena za aktivaci  bude 25,- Euro.  

 

 

 

Aktivace holoubat:  

1) Od vyhlášení možnosti aktivace mají přednost si aktivovat svá holoubata původní majitelé po dobu 5-ti dní, při 
uhrazení poplatku na účet. 

2) Od 5-tého dne mohou holoubata aktivovat ostatní chovatelé, při uhrazení poplatku na účet. 

3) Po aktivaci holouběte se u jména holuba označí, kdo holoubě aktivoval. 

4) EXTRA FINÁLE se nemohou zúčastnit  holoubata , která se umístila z finálového závodu na 1-10místě a 
holoubata z kategorie ESO na 1-10.místě. 

5) EXTRA FINÁLE se zúčastní jen aktivovaná holoubata. 

6) Konstatovací systém BENZIG bude spuštěný min až do doby, kdy dolétne poslední oceňované holoubě. 

 

 

Ocenění EXTRA FINÁLE: 

1.místo – 15% z vkladu za aktivaci a volný vstup pro 10ks holoubat v roce 2024  

2.místo – 10% z vkladu za aktivaci a volný vstup pro 9ks holoubat v roce 2024  

3.místo –  5% z vkladu za aktivaci a volný vstup pro 8ks holoubat v roce 2024  

4.místo – volný vstup pro 7ks holoubat v roce 2024 do Derby Řečany 

5.místo – volný vstup pro 6ks holoubat v roce 2024 do Derby Řečany 

6.místo – volný vstup pro 5ks holoubat v roce 2024 do Derby Řečany 

7.místo – volný vstup pro 4ks holoubat v roce 2024 do Derby Řečany 

8.místo – volný vstup pro 3ks holoubat v roce 2024 do Derby Řečany 

9.místo – volný vstup pro 2ks holoubat v roce 2024 do Derby Řečany 

10.místo – volný vstup pro 1ks holoubat v roce 2024 do Derby Řečany 

 

 

Ocenění SUPER ESO: 
1.místo – 15% z vkladu za aktivaci a volný vstup pro 3ks holoubat v roce 2024  

2.místo – 10% z vkladu za aktivaci a volný vstup pro 2ks holoubat v roce 2024  

3.místo –  5% z vkladu za aktivaci a volný vstup pro 1ks holoubat v roce 2024  

 
Do soutěže SUPERESO budou započítány závody: SLANÝ, CHOMUTOV, DOBELN, LIPSKO, BERNBURG, 

BRAUNSWEIG A BRÉMY 

Vítězí holoubě s nejvyšší průměrnou rychlostí.  

 

 

  
 

 

  



 

Ocenění TS a Derby Řečany nad Labem 2023 

Vítězové závodů SLANÝ, CHOMUTOV, DOBELN A LIPSKO: 

1.místo – POHÁR + 5.000,-CZK  

2.místo – POHÁR + 3.000,-CZK  

3.místo – POHÁR + 2.000,-CZK  

Vítězové závodu BERNBURG: 

1.místo – POHÁR + 10.000,-CZK  

2.místo – POHÁR + 9.000,-CZK  

3.místo – POHÁR + 8.000,-CZK  

4.místo – 7.000,-CZK 

5.místo – 6.000,-CZK 

 

Ocenění ESO holoubě TS2023 

1.místo – POHÁR + 25.000,-CZK  

2.místo – POHÁR + 20.000,-CZK  

3.místo – POHÁR + 18.000,-CZK  

4.místo –  15.000,-CZK  

5.místo – 10.000,-CZK  

6.místo – 9.000,-CZK  

7.místo – 8.000,-CZK  

8.místo – 7.000,-CZK  

9.místo – 6.000,-CZK  

10.místo – 5.000,-CZK  

Soutěž ESO holoubě se bude počítat z průměru rychlostí v jednotlivých závodech. Závod 1-5, bude ukončený 
(systém EKS zapojený) do 48 hodin od doby startu. Finálový závod bude ukončený do 72 hodin od doby startu. 

Celkem může jedno holoubě získat max. 6 umístění.  
Vítězí holoubě s nejvyšší průměrnou rychlostí.  

Do soutěže ESO budou započítány závody: SLANÝ, CHOMUTOV, DOBELN, LIPSKO, BERNBURG A BRAUNSWEIG  

 

Ocenění ESO TEAM Derby Řečany 2023 

1.místo – POHÁR + 50.000,-CZK  

2.místo – POHÁR + 25.000,-CZK  

3.místo – POHÁR + 10.000,-CZK  

Soutěž pro nejlepší 3 holoubata ze soutěžního týmu. Ze závodů 1-5 a FINÁLE. Max. počet získaných cen na 
tým je 18. Zvítězí tým s nejmenším součtem umístění. 

 



Finálový závod "430km" bude oceněný v rozsahu 1-70 v pořadí 
Možná změna výše ocenění dle závěrečného ustanovení 

1., 2. a 3.místo POHÁR + finanční výhra 
4. - 70.místo finanční výhra 

 

TS garantuje následující ocenění: 
1.závod – 5.000,- + 3.000,- + 2.000,- = 10000,-CZK ( 400,- Euro ) 
 
2.závod – 5.000,- + 3.000,- + 2.000,- = 10000,-CZK ( 400,- Euro ) 
 
3.závod – 5.000,- + 3.000,- + 2.000,- = 10000,-CZK ( 400,- Euro ) 
 
4.závod – 5.000,- + 3.000,- + 2.000,- = 10000,-CZK ( 400,- Euro ) 
 
5.závod – 10.000,- + 9.000,- + 8.000,- + 7.000,- + 6.000,- = 40.000,-CZK ( 1600,- Euro) 
  
ESO holoubě – 25.000,- + 20.000,- + 18.000,- + 15.000,- + 10.000,- + 9.000,- + 8.000,- + 7.000,- + 6.000,- + 5.000,- = 
123.000,-CZK ( 4920,- Euro ) 
 
ESO TEAM – 50.000,- + 25.000,- + 10.000,- = 85.000,-CZK ( 3400,- Euro ) 
 
  
Finálový závod při účasti 1300ks (dodaných holoubat do TS) – 840.000,-CZK ( 33.600,- Euro ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


