SMERNICE PRE HODNOTENIE PRETEKOV
TIPPLEROV
http://klubchovatelovletunovatipplerov.sk

1

Štandard

1.1
1.2
1.3
1.4

Dospelé holuby -10 hodín letu.
Mladé holuby - 8 hodín letu.
Pretekársky kŕdeľ pozostáva minimálne z troch a najviac dvadsiatich tipplerov.
Deň preteku začína kontrolou, nezložiteľných, uzavretých obrúčiek. Let musí byť
odštartovaný v zomknutej skupine, v oficiálnom čase, nie skôr. Neskorší štart (najviac o 60
minút) je povolený výnimočne (napr. nevhodné svetelné podmienky, oblačnosť, hmla, prítomnosť
dravca a p.). Deň preteku, čas štartu a oficiálny čas tmy určí klub v letovom kalendári.
1.5 Všetky tipplery (aj v prípade rozdelenia kŕdľa) sa musia do dvoch hodín od štartu ukázať
v zornom poli rozhodcov z miesta vypustenia, potom každú hodinu aspoň raz. Ak tipplery
v rámci druhej hodiny po štarte znova zaletia, plynie časová lehota 60 minút odvtedy, atď.
1.6 Z odštartovaného kŕdľa je povolené odpísať tipplera len z dôvodu útoku dravca, útok však
musí uvidieť rozhodca. Pre ostatné zahnané tipplery platí pravidlo 60 minút. V súťažný deň
sú povolené maximálne dva ulovené tipplery, ktoré sa považujú ako keby neboli vypustené.
Pre úspešné ukončenie preteku je nutné aby podľa pravidiel zosadli minimálne 3 kusy,
preto ak sa chce chovateľ vyhnúť diskvalifikácii z titulu ulovenia dravcom, musí vypustiť
viac kusov.

2 Práva a povinnosti chovateľa
2.1 Keď rozhodcu vopred nedeleguje klub, súťažiaci si musí zabezpečiť rozhodcu letu sám.
Rodinný príslušník nesmie hodnotiť preteky. Rozhodcovia musia poznať letové smernice,
môžu sa aj striedať, ale striedanie musí byť písomne zaznamenané v zápisnici.
2.2 Pri majstrovskom preteku starých, majstrovskom preteku mladých a preteku LONG DAY
môže byť jeden alebo dvaja rozhodcovia. V prípade, že chovateľ predpokladá prekonanie
národného rekordu a chce, aby mu bol uznaný, musí prizvať dvoch rozhodcov. Aspoň jeden
musí byť členom klubu chovateľov letúnov alebo niektorého klubu chovateľov tipplerov.
V zápisnici sa uvedie, kde je rozhodca členom.
2.3 Vopred oboznámi rozhodcu, akým spôsobom chce v prípade potreby privábiť tipplery, aby
zosadli (v predpísanej vzdialenosti). Na privábenie lietajúcich holubov nesmie použiť tipplery.

3 Povinnosti rozhodcu/cov
3.1 Pred začiatkom preteku zapísať do zápisnice farbu, pohlavie (u mláďat v roku vyliahnutia
netreba) a čísla registračných obrúčiek u všetkých tipplerov pripravených na pretek.
3.2 Zaznamenať presne čas štartu tipplerov, zapísať ho okamžite v zápisnici a sledovať, či
skutočne vzlietli podľa pravidiel.
3.3 Pozorne sledovať, či sa všetky tipplery do dvoch hodín od štartu znova objavia v zornom poli
rozhodcov z miesta vypustenia a či ich potom každú hodinu vidno lietať aspoň raz.
3.4 Ihneď oznámiť a zapísať do letového protokolu dôvod a čas diskvalifikácie (v zmysle bodu 5).
3.5 Zapísať do zápisnice čas skôr zosadnutého tipplera (v predpísanej vzdialenosti), vydania
signálu k zosadu, rozdelenia kŕdľa (po oficiálnom čase tmy), ulovenie holuba dravcom a iné
odlišnosti od klasického priebehu letu.
3.6 Keď sa vystrieda u chovateľa viac rozhodcov, každý osobne zapíše a podpíše v zápisnici svoj
zaregistrovaný údaj. Počas celého súťažného letu (ani napr. pri striedaní rozhodcov), nesmie
zostať kŕdeľ bez dozoru rozhodcu.

4 Ukončenie súťažného letu a preteku
Za riadne ukončený let a pretek tipplerov sa považujú tieto alternatívy:
4.1 Samozosad celého kŕdľa (v predpísanej vzdialenosti), vtedy rozhodca stopne a zapíše čas. Je
to oficiálny čas konca letu. Odvtedy, najneskôr do 60 min. (vrátane) po oficiálnom čase
tmy, musia byť všetky tipplery k dispozícii na vykonanie kontroly obrúčiek.
4.2 Samozosad časti súťažného kŕdľa, ak počas dňa svojvoľne zosadne tippler (v predpísanej
vzdialenosti) - je to oficiálny čas konca letu. Ostatné holuby môže chovateľ privábiť, alebo
môžu aj lietať ďalej až do oficiálneho času tmy, ale odvtedy musia byť všetky (aj skôr
zosadnutý/é) do 60 minút (vrátane) k dispozícii na vykonanie kontroly obrúčiek.
4.3 Zámerné ukončenie (pred oficiálnym časom tmy), ak chovateľ holuby privolá vypustením
vábnika zapískaním, rozsvietením svetla, mávaním zástavkou, zvolaním alebo iným vopred
oznámeným športovým a v zápisnici uvedeným spôsobom. Vtedy rozhodca zapíše čas
vydania signálu. Tento čas je oficiálny čas konca letu. Odvtedy, najneskôr do 60 min.
(vrátane) po oficiálnom čase tmy, musia byť všetky tipplery zosadnuté a k dispozícii na
vykonanie kontroly obrúčiek.
4.4 Zámerné ukončenie (po oficiálnom čase tmy). Kŕdeľ môže lietať v tme, len ak let prebieha
presne podľa pravidiel, t.j. ak rozhodca vidí lietať všetky holuby spolu.
Ak sa kŕdeľ po oficiálnom čase tmy rozdelí, musia byť odvtedy všetky tipplery zosadnuté a
najneskôr do 60 min. (vrátane) k dispozícii na vykonanie kontroly obrúčiek. Rozhodca ihneď
zapíše čas rozdelenia kŕdľa do poznámok. Oficiálny čas konca letu je čas vydania signálu
k zosadu chovateľom, alebo čas samozosadu prvého tipplera z kŕdľa.
4.5 Pretek končí kontrolou obrúčiek a podpísaním zápisnice.

5 Iné porušenia a dôvody na diskvalifikáciu
5.1 Keď pri štarte nevzlietnu všetky prihlásené tipplery do 5 minút. Chovateľ ich však môže
počas týchto minút prinútiť k letu, len ak nie sú od holubníka vzdialené viac ako 70 metrov.
5.2 Keď chovateľ vedome alebo nedopatrením vypustil viac tipplerov, ako je uvedené
v zápisnici.
5.3 Keď pretekajúce holuby zalietavajú ďaleko od holubníka, do dvoch hodín od štartu ich
nevidno a potom každú hodinu aspoň raz.
5.4 Keď dravec viditeľne uloví viac ako povolený počet holubov a lietajú menej ako tri kusy.
5.5 Keď chovateľ vedome pôsobí na súťažiace tipplery, aby predĺžil dobu ich letu.
5.6 Keď nie sú všetky pretekajúce tipplery zosadnuté pred oficiálnym časom tmy k dispozícii na
vykonanie kontroly obrúčiek najneskôr do 60 minút (vrátane) po oficiálnom čase tmy.
5.7 Keď nie sú všetky pretekajúce tipplery lietajúce po oficiálnom čase tmy k dispozícii do 60
minút (vrátane) od času rozdelenia kŕdľa, alebo od času vydania signálu k dosadu
chovateľom.
5.8 Keď tipplery síce zosadnú, ale ďalej ako 70 metrov od miesta, ktoré chovateľ oznámil
rozhodcom pred pretekom.
5.9 Keď chovateľ prepíše, alebo akokoľvek upraví rozhodcami vyplnenú zápisnicu.
5.10 Keď nebudú súhlasiť pri kontrole po lete čísla obrúčok vypustených a po lete zosadnutých
tipplerov.
5.11 Keď sa zistí dodatočnou kontrolou, že rozhodca/ovia nepoznajú pravidlá letu.
5.12 Keď chovateľ nedodrží povinnosti o rozhodcoch (odsek 2) a tipplery mu odlietajú rekord,
rekord mu nebude uznaný, ale len uverejnený čas tohto letu vo výsledkoch.

6 Odosielanie zápisnice o priebehu pretekov
6.1 Odosielanie zápisnice zabezpečuje chovateľ určeným funkcionárom klubu, spôsobom podľa
schválenia na členskej schôdzi, čím zároveň dáva súhlas k jej zverejneniu.

