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T E S T  znalostí funkcionářů ZO a MS 
 

OS  Test vyplnil: 

ZO: Test vyhodnotil: 

Dne: Hodnocení: 

 

1. Přiřazení elektronických čipů se provádí 

a) dle pokynů výboru ZO, za přítomnosti vedoucího ZS a chovatele    

b) dle pokynů výboru ZO, za přítomnosti tříčlenné komise       

c) na vyzvání vedoucího ZS, při účasti pěti závodících chovatelů     

 
2. Pokud při nasazování holubů chovatele u EKS vznikne prodleva delší než 5 min. 

a) musí být nasazování anulováno a zahájeno znovu       

b) vedoucí ZS provede zápis o důvodech do Souborného protokolu     

c) je chovatel automaticky ze závodu vyřazen        

 
3. Souběžné konstatování do EKS a klasických hodin 

a) je povoleno, pro výpočet se použije nejméně výhodný rozchod hodin     

b) je povoleno, pokud rozchod hodin v daném závodě nepřesáhne 1 min.    

c) není povoleno            

 
4. Zahájení zasazování je přípustné pouze za přítomnosti 

a) nejméně 3 účastníků závodu jako fyzických osob       

b) nejméně 5 účastníků závodu jako fyzických osob, tento počet musí být zachován  

po celou dobu zasazování           

c) nejméně 5 účastníků závodu jako fyzických osob při zahájení zasazování   

 
5. Ve vytištěném nasazovacím listě EKS je lze opravit  

a) pořadí nasazených holubů           

b) datum konání závodu, pokud došlo k chybě elektronických hodin    

c) číslo nasazeného holuba s podpisem vedoucího zasazovacího střediska   

 
6. Společné zahájení zasazování dvou závodů je přípustné za přítomnosti 

a) nejméně 3 účastníků závodu jako fyzických osob pro každý závod    

b) nejméně 5 účastníků závodů jako fyzických osob, tento počet musí být zachován  

po celou dobu zasazování obou závodů         

c) nejméně 5 účastníků závodů jako fyzických osob a vedoucího zasazovacího střediska při 

zahájení zasazování           
 

7. Doletové antény EKS mohou být upevněny 

a) výhradně na nebo ve vletu          

b) na doletovém místě, ne dále než 1 m od vletového otvoru, přičemž vlet je vstupní zařízení, 

kterým holubi vstupují do dosahu chovatele         

c) na libovolném místě, konstrukčně pevně spojeném s holubníkem chovatele   
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8. Při nasazování do EKS nesouhlasí číslo holuba s číslem na displeji EKS  
a) holub je z nasazování vyřazen a vedoucí ZS zapíše vyřazení do souhrnného protokolu 

závodu             

b) pokud to program EKS umožňuje, je možné přiřadit nový el. kroužek holuba    

c) holub je v nasazovacím protokolu ponechán, změna čísla je ve výtisku vyznačena a 

podepsána nasazovací komisí          
 

9. Nasazující chovatel může během nasazování pouze 

a) předávat jednotlivé holuby členům nasazovací komise      

b) přenášet holuba od komise k boxu, pokud byl nasazen přes EKS    

c) hlásit komisi číslo nasazovaného holuba        
 

10. Při výpadku ele. proudu, nebo poruše EKS v ZS při vyhodnocení závodu 

a) musí vedoucí ZS stanovit pro práci komise náhradní termín     

b) jsou chovatelé ZS ze závodu vyřazeni, pokud nezajistí řádné vyhodnocení závodu 

v náhradním termínu do 24 hodin          

c) musí vedoucí ZS neprodleně přemístit činnost komisí do jiného ZS     
 

11. Regulérnost uzavírání hodin podmiňuje přítomnost minimálně 

a) tří samostatných účastníků závodu a vedoucího zasazovacího střediska   

b) tří samostatných účastníků závodu         

c) pěti samostatných účastníků závodu          
 

12. Při ulétnutí zasazených holubů, např. při manipulaci s boxy v ZS 

a) jsou všichni chovatelé tohoto ZS ze závodu vyřazeni, pokud nejsou všichni ulétlí   

holubi okamžitě konstatováni 

b) vedoucí ZS musí zjistit majitele ulétlých holubů a zajistit jejich vyřazení ze závodu  

c) vedoucí ZS sepíše o události a jejím řešení krátký protokol pro JURY, chovatelé  

jsou povinni tyto holuby okamžitě konstatovat         
 

13. Regulérnost otevírání hodin podmiňuje přítomnost minimálně 

a) vedoucího ZS a vytvoření min. jedné vyhodnocovací komise      

b) tří samostatných účastníků závodu a vedoucího ZS      

c) pěti samostatných účastníků závodu          
 

14. Při extrémně nepříznivém počasí 

a) je prezídium svazu dle informací SIVS oprávněno zkrátit nebo zrušit závody    

b) může prezídium na základě informace systémem integrované výstražné služby 

(SIVS) doporučit zkrácení či zrušení závodů v OS       

c) jsou ŘV zemských spolků oprávněny, dle informace SIVS, zkrátit závody OS ve své 
působnosti dle přesně definovaných min. a max. teplot, min. a max. úhrn srážek a % 

zasaženého území.             
 

15. Je-li konstatovací otisk nečitelný 

a) je pro výpočet rychlosti použito písemné čestné prohlášení chovatele    

b) pro výpočet rychlosti holuba se použije následující, správný a čitelný otisk   

c) je takto konstatovaný holub vyřazen za závodu       
 
 
 
 



Str.  3 

16. Druhé kopie zasazovacích listů a kopie souhrnného protokolu 

a) zůstávají uzamčeny v zasazovacím středisku až do vyhodnocení závodu   

b) jsou prostřednictvím přepravního auta odeslány pověřenému funkcionáři OS    

c) jsou odeslány okamžitě poštou výcvikáři OS        
 

17. Přepravu nasazených holubů do svozového místa zajišťují 

a) tři průvodci ustanovení vedoucím ZS         

b) dva průvodci ustanovení vedoucím ZS, boxy musí být zaplombovány    

c) tři průvodci ustanovení vedoucím ZS, průvodci nesmí být vůči sobě v  

příbuzenském vztahu a nesmí být členy jednoho závodního týmu.     

 
18. Nedoloží-li chovatel průkaz o vlastnictví nasazeného holuba do 5 ti dnů 

a) jsou všichni holubi chovatele ze závodu vyřazeni        

b) je holub ze závodu vyřazen          

c) smí být holub dále nasazován jen na základě písemného souhlasu JURY   

 
19. Vyřadit jednotlivé holuby či chovatele ze závodu z technických důvodů 

a) je povinna vyhodnocovací komise v součinnosti s vedoucím ZS      

b) je povinen vedoucí ZS po sepsání záznamu výcvikáři OS      

c) je v pravomoci výcvikáře OS          

 
20. Vyřadit chovatele ze závodu pro porušení ZŘ 

a) je v pravomoci tříčlenné JURY jmenované výborem OS       

b) je v pravomoci JURY, rozhodnutí musí potvrdit výbor OS      

c) je v pravomoci výboru OS          

 
21. Závodní kategorie, dané věkem a pohlavím závodníků 

a) mohou závodit libovolně ve společných závodech        

b) mohou závodit libovolně ve společných závodech, ale výsledky musí být vydávány 

samostatně pro jednotlivé kategorie          

c) mohou závodit libovolně ve společných závodech, nelze vydávat společné výsledky  

kategorie holoubat a ostatních kategorii         

 
22. Holubi se stejnou rychlostí obsadí ve výsledkové listině  

a) stejné pořadí, počet vyhodnocených holubů (20 %) je o zdvojené holuby navýšen  

b) stejné pořadí, počet vyhodnocených holubů dle § 18 bod 3 zůstává nezměněn.  

c) Holubi se stejnou průměrnou rychlostí jsou řazeni dle pořadí na ZL chovatele   

 
Hodnocení: 

Výborný ………….. 19–22 správných odpovědí 

Prospěl …………… 16–18 správných odpovědí 

Nedostatečný ……. 15 a méně správných odpovědí 

 
 
 
………………………………………    …………………………………….. 
   vyplnil (podpis)       zhodnotil (podpis) 


