ROZPIS SÚŤAŽNÝCH LETOV V ROKU 2021
Vláda SR prijala celý rad opatrení proti šíreniu vírusu Covid-19 a z tohto dôvodu je
poznačené aj dianie v našom klube. V tomto termíne sa nemôže konať naša VČS ako je
zvykom kde by sme prekonzultovali prípadné nové návrhy a preto budú tohtoročné súťažné
lety v podobných termínoch ako vlani.
Je možné letieť obidva víkendové dni t. j. sobotu aj v nedeľu. Priebeh letov je uvedený v
Smernici pre hodnotenie pretekov tipplerov.
Zápisnicu o priebehu pretekov tipplerov treba poslať poštou v prvý pracovný deň po
súťažnom víkende letovému konateľovi na adresu: Bc. Vladimír Kubík, Karvaša a Bláhovca
133, 038 61 Vrútky, alebo oscenovanú elektronicky na adresu: vladimirkubik@centrum.sk a
kópiu zápisnice aj klubovému kontrolórovi Zoltánovi Bánoczkému. Aktuálnu zápisnicu je
možné stiahnuť z klubovej stránky http://klubchovatelovletunovatipplerov.sk z
rubriky Tipplery 2021 - Zápisnica o priebehu pretekov tipplerov.
Pre kompletné vyhodnotenie súťažnej sezóny je povinné poslať „Zápisnicu o priebehu
pretekov tipplerov“ zo všetkých letov, na ktoré bol chovateľ prihlásený a neodhlásil sa
vopred u letového konateľa. Teda aj v prípade, že let nebol ukončený štandardným
spôsobom. Prihlášku treba poslať letovému konateľovi do 30. 4. 2021.
Prehľad prihlásených chovateľov na jednotlivé preteky bude uvedený, po uzávierke dňa 30.
4. 2021 na klubovej stránke a budú tam aj priebežne uverejňované výsledky počas letovej
sezóny.

TERMÍNY SÚŤAŽNÝCH LETOV V ROKU 2021
STARÉ HOLUBY
Čas
Ofic.
vypuste hod.tmy
nia

Dátum

Ofic.
hod.dňa

8. a 9. mája

4.20

04.30

20.42

22. a 23. mája

4.02

04.15

21.01

5. a 6. júna

3.50

04.00

21.18

Poznámka

Český klub

Slnovrat (LONG DAY FLY)
Pre prípadné umiestnenie vo svetovom rebríčku s ostatnými klubmi sa počíta len let 19. júna
Súťažia len staré holuby. Mladé môžu
04.00
21.23
3.49
letieť len tréningovo.
19. a 20. júna

Dátum

MLADÉ HOLUBY
Ofic.
Čas
Ofic.
hod. dňa vypuste hod.tmy
nia

3. a 4. júla

3.58

04.00

21.20

17. a 18. júla
31. septembra
a 1. augusta

4.16

04.30

21.05

4.37

04.45

20.43

14. a 15. augusta

04.57

05.00

20.19

4. a 5. septembra

5.18

05.30

19.50

Poznámka
Český klub

Český klub
Spracoval: VK

