
LETOVÝ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ TIPPLERŮ PRO SKUPINU „MK“ 
platný od počátku letové sezóny roku 2012 

(dále též LŘ) 
je obsahem přesný, chronologicky seřazený Letový řád anglické NTU 

 

I. POČET SOUTĚŽÍCÍCH TIPPLERŮ V HEJNU A JEJICH KROUŽKY: 
1) Minimálně 3 
2) Maximálně 20 
3) Všichni soutěžící holubi budou od roku 2012 kroužkováni pouze kroužky vydanými KLUBEM. Noví 
členové musí tuto podmínku splnit nejpozději do 3 let od vstupu do KLUBU a v mezidobí smí používat 
kroužky jiné, avšak z nohy holuba nesnímatelné a označené rokem vydání a pořadovým číslem, 
případně sériovým označením. Těmto požadavkům odpovídají zejména kroužky ČSCH a kroužky pro 
exotické ptactvo. 

II. PŘED VYPUŠTĚNÍM: 
1) Zahájením soutěžního dne se rozumí kontrola kroužků holubů před vypuštěním a vyplnění všech 
kolonek v LŘ k tomu určených. 
2) Rozhodčím může být každá osoba, která se řádně seznámila s LŘ a jeho Přílohami. Soutěžící musí 
zajistit rozhodčímu úměrný přístup na taková místa, která umožní sledování soutěžících holubů. 
3) Hejno nesmí být během soutěže ponecháno bez dozoru rozhodčího. Rozhodčích se během 
soutěžního dne může vystřídat u jednoho soutěžícího vícero a každý z nich na první stránku Letového 
formuláře zapíše čas svého příchodu a odchodu z pozemku soutěžícího, uvede zde své jméno 
(adresu a telefonní číslo) a Letový formulář podepíše. Své poznámky (více v IV./3) k letu rozhodčí 
zapíše na druhou stranu Letového formuláře a formulář podepíše také zde. 

III. DOBA A ZPŮSOB VYPUŠTĚNÍ: 
1) V den soutěže, oznámený rozpisem soutěžních letů pro daný rok, se závodní hejno vypustí v 
hodinu, která bude předem pro každý soutěžní let určena (datum soutěžního letu a hodina vypuštění 
pro každý soutěžní let bude uvedena po celý rok na www.kcht.ucikana.cz). Hodina a minuta vypuštění 
se okamžitě vyplní do kolonky "čas vypuštění" (kolonka 1.) v Letovém formuláři. 
2) Soutěžící tippleři (hejno) se vypustí podle ustanovení III./1. 

IV. LET A DOSEDNUTÍ: 
1) Soutěžící holubi, kteří zmizí z dohledu během první hodiny letu, smí zůstat z dohledu zbytek 
prvních dvou hodin letu. Pakliže se holubi navrátí na dohled během druhé hodiny letu a opět zmizí, 
bude jim na návrat povolena pouze jedna hodina běžící od doby, kdy zmizeli z dohledu. Toto se 
vztahuje na jednoho či více holubů z hejna soutěžícího. Rozhodne-li se soutěžící, že své hejno 
stáhne, dá svým holubům signál k dosednutí a rozhodčí musí ihned zapsat do Letového formuláře 
hodinu a minutu, kdy byl tento signál vydán (v opačném případě diskvalifikace - DQ). Holubi, kteří 
dosednou v povolené vzdálenosti (70 metrů od holubníku) za denního světla, anebo jejichž čas (čas 
vydání signálu k dosedu nebo čas samovolného dosedu prvního soutěžícího tipplera) byl rozhodčím 
zapsán, musí být k dispozici v holubníku/kleci během první hodiny po oficiálně ohlášené hodině tmy ke 
kontrole kroužků. 
2) Když hejno letí bezchybně do předem oficiálně ohlášené hodiny tmy (oficiální časy pro dané letové 
dny naleznete po celý rok na www.kcht.ucikana.cz), poté protáhne svůj bezchybný let do noci a stále 
drží pospolu, letí podle pravidel. Soutěžící může rozsvítit světlo/světla nebo vyhodit vábníky a od této 
chvíle má pouze hodinu na to, aby své holuby dostal do klece nebo do holubníku pod svou kontrolu. 
Pakliže hejno neletí pospolu po oficiálně ohlášené hodině tmy, označuje se jako "rozdělené hejno", 
což znamená, že nejsou vidět VŠICHNI holubi v hejně bez pootočení hlavy. Čas rozdělení hejna 
zapíše rozhodčí do Letového formuláře a soutěžícímu je povolena jedna hodina dostat své hejno dolů 
a do klece či holubníku pod svou kontrolu. 
3) Během dne, doplňuje rozhodčí do poznámek na druhé straně Letového formuláře stručně průběh 
letu, změny počasí, útok dravce na hejno, rozdělení hejna za tmy, popř. další relevantní stručné 
informace. 
4) Chovatel nebude hejno během letu nikterak plašit, aby dosáhl delšího času. V opačném případě 
diskvalifikace (DQ). 
5) Holubům, kteří dosedli v povolené vzdálenosti od holubníku (70 metrů), je povoleno opět vzlétnout 
předtím, než zaskočí či zalezou do holubníku. Po zapsání času dosedu do Letového formuláře 



soutěžící smí ke vzletu použít všech prostředků, např. plašení a nebo holuby chytit na jejich hřadišti. 
6) Chovatel má právo naučit své hejno usednout na signál. Takovýto signál může být zvukový - 
pískání, třesení plechovky se zrním, apod. nebo vizuální - vypuštění jednoho či více vábníků na 
střechu nebo do vzduchu (vábník = jakékoliv plemeno holubů, kromě tipplera) či rozsvícení světel za 
tmy a jejich kombinací. Rozsvícení jakéhokoliv světla, které je pod kontrolou soutěžícího je 
považováno za signál k dosedu. 
7) Nalezne-li rozhodčí důvod k diskvalifikaci, musí tuto skutečnost oznámit soutěžícímu dříve, než 
odejde z jeho pozemku. Jestliže se rozhodčí domnívá, že hejno neletí podle pravidel a myslí si, že 
nastal důvod k diskvalifikaci, ale nemůže s jistotou identifikovat jednoho nebo více holubů z hejna, 
musí zůstat na svém místě jednu hodinu po této události a pak teprve může učinit své konečné 
rozhodnutí. Když rozhodčí zapíše čas hejna, které soudí, nesmí odejít do té doby než provede 
kontrolu kroužků po dosednutí. 
 
Pro regulérní dokončení letu je nutné, aby: 

 soutěžící tippleři, kteří dosednou před oficiální hodinou tmy, ať již na pokyn či samovolně, 
musí být všichni pod kontrolou soutěžícího a k dispozici ke kontrole kroužků nejdéle do 60 
minut (včetně) po oficiální hodině tmy 

 soutěžící tippleři, jimž byl vydán signál k dosedu po oficiální hodině tmy musí být všichni pod 
kontrolou soutěžícího a k dispozici ke kontrole kroužků do 60ti minut (včetně) od vydání 
signálu k dosedu 

 soutěžící tippleři, kteří po oficiální hodině tmy dosednou samovolně, musí být všichni pod 
kontrolou soutěžícího a k dispozici ke kontrole kroužků do 60ti minut (včetně) po samovolném 
dosedu prvního soutěžícího tipplera 

 soutěžící tippleři, kteří se jako hejno po oficiální hodině tmy rozdělí, musí být všichni pod 
kontrolou soutěžícího a k dispozici ke kontrole kroužků do 60ti minut (včetně) po rozdělení 
hejna. Jako čas ukončení letu se zapíše čas vydání signálu k dosedu a nebo samovolný 
dosed jednoho či více holubů z hejna v povolené vzdálenosti od holubníku 

8) Nemá-li chovatel tipplery nacvičeny přistát na signál, 60 minut k zalezení holubů začne běžet od 
přistání prvního soutěžního holuba po oficiálně vyhlášené hodině tmy. 
9) Pakliže se nějaký jiný, nezávodící holub usadí v den soutěže na střeše holubníku soutěžícího, smí 
zalétnout dovnitř za přítomnosti rozhodčího. Vábníci se nesmí vypustit, nebo bude zapsán čas jako u 
pokynu k dosednutí. 

V. KONTROLA KROUŽKŮ PO DOSEDNUTÍ: 
1) Rozhodčí a soutěžící překontrolují nepoškozenost kroužků. 
2) Rozhodčí a soutěžící překontrolují čísla kroužků navrátivších se holubů, zapíší je do příslušných 
kolonek Letového formuláře a vyhodnotí, zda čísla kroužků se shodují s čísly kroužků vypuštěných 
holubů. 

VII. ČASOMÍRA - rekapitulace: 
1) Čas se měří podle hodin nastavených dle času, který je hlášen v rádiu či televizi, popřípadě podle 
času, který udává pro naši oblast internet. 
2) Hodina a minuta, kdy byl dán soutěžnímu hejnu signál dosednout (dle IV./1) nebo kdy samovolně 
dosedl první soutěžní holub (dle IV./6) se vepíše do kolonky 2. Letového formuláře ("čas samovolného 
přistání prvního soutěžícího holuba NEBO čas vydání signálu k dosedu "). 
3) Od "času samovolného přistání prvního soutěžícího holuba NEBO času vydání signálu k dosedu" 
(kolonka 2. v Letovém formuláři) se odečte "čas vypuštění hejna" (kolonka 1. v Letovém formuláři) a 
výsledkem je "doba letu" soutěžního hejna (kolonka 3. v Letovém formuláři). 
4) Chovatel i rozhodčí podepíší Letový formulář. Všechny kolonky Letového formuláře budou buďto 
vyplněny nebo proškrtnuty. 

VIII. ODESLÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ: 
1) Letové formuláře budou zasílány tomu členu KLUBU, který bude zpracováním Letových formulářů 
předsednictvem pověřen. Jméno a adresa této osoby bude uvedena v Letovém formuláři pro daný rok. 
Soutěžící zašle svůj Letový formulář ne později než první pracovní den následující po soutěžním 
víkendu (rozhoduje datum poštovního razítka). Při zpracování letových výsledků bude postupováno 
dle Přílohy 3 Letového řádu. Podepsaný a vyplněný Letový formulář musí být zaslán i v případě 



diskvalifikace s udáním důvodu. V případě, že soutěžící využije možnost letět oba dny soutěžního 
víkendu, musí dodat dva vyplněné Letové formuláře (z každého dne samostatný). 
2) Oficiální letové výsledky budou zveřejněny na www.kcht.ucikana.cz a to po jejich schválení podle 
pravidel zmíněných v Příloze 3 (Metodika pro zpracování a schválení soutěžních výsledků). 
Zveřejnění výsledků popřípadě proběhne i v jiných médiích, bude-li z jejich strany zájem. 

 

Přílohy LŘ: 
PŘÍLOHA č. 1 - Detailní vysvětlení Letového řádu 
PŘÍLOHA č. 2 - Letová sezóna a rozdělení soutěží 
PŘÍLOHA č. 3 - Metodika zpracování a schválení soutěžních výsledků 
PŘÍLOHA č. 4 - Přestupky proti LŘ a Stanovám a sankce za ně 

 

PŘÍLOHA č. 1 Letového řádu Klubu chovatelů tipplerů 
Detailní vysvětlení Letového řádu 

PŘEDMLUVA: 
Letový řád Klubu chovatelů tipplerů (LŘ) je přesný překlad letových pravidel NTU (nebo chcete-li, 
anglických), která byla dána do chronologického sledu dění během soutěžního dne, a liší se jen v 
organizačních záležitostech obou klubů. Náš klub zvolil anglická pravidla z několika důvodů. Mezi ně 
patří ten fakt, že Angličané jsou si velmi dobře vědomi, že tipplerkáření je sportem, kde je 
gentlemanství nutností, a nepoctivci (jak soutěžící tak i rozhodčí) nemají v jejich klubu místo. Nicméně 
takových případů je málo. Angličané jsou totiž vesměs gentlemani, podívejme se například na férovost 
v dalším anglickém sportu - golfu - a jak v něm dopadl Tiger Woods. Hra podle pravidel, sportovní 
chování a úcta k soupeři, jsou nutností každého sportu, tedy i tipplerkaření. A u nás v Čechách by 
tomu mělo být také tak. Dalším důvodem naší volby pravidel NTU je skutečnost, že by se jeden sport 
měl hrát podle stejných pravidel tak, aby výsledky byly co možná nejobjektivněji posouditelné a 
srovnatelné. Není přeci možné, aby se fotbal na MS hrál podle dvou či více různých pravidel. Co 
kdyby si Američané na MS ve fotbale vyhradili právo hrát své zápasy podle pravidel amerického 
fotbalu? To by byl asi pěkný guláš, že ano. Co se týče tipplerkaření, pouze čtyři kluby ve světě soutěží 
podle anglických pravidel. Klub chovatelů tipplerů se jako pátý, a po důkladném zvážení, přidává k 
oněm klubům, které soutěží podle stejných pravidel a to pravidel anglického klubu NTU. 

V rámci přípravy LŘ byl navrhnut i nový LF, který má za úkol rozhodčího/soutěžícího vést od začátku 
soutěžního dne až na jeho konec. V LF není povoleno přepisovat (obzvláště ne časové údaje a čísla 
kroužků). Vznikne-li důvod nějaký údaj opravit, je potřeba špatný údaj škrtnout tak, aby byl tento stále 
čitelný a vedle (nad, pod, kde je místo) napsat údaj správný. Tuto opravu je třeba datovat a parafovat. 
Přesně takto se opravy provádějí ve všech závazných dokumentech. 

I v zápalu soutěžení nesmíme zapomínat, že tippler je živý tvor - a jako k takovému bychom se k 
němu měli v tréninku i při soutěži chovat. Nebudu například tipplera střílet ze střechy jen proto, abych 
ho dostal včas pod svou kontrolu k ověření čísla kroužku. Tento exces se skutečně jednoho dne 
přihodil v soutěži NTU a rozhodčímu se neadekvátní chování soutěžícího ke zvířeti nelíbilo; zapsal jej 
jako výjimečnou událost a let soutěžícího byl předsednictvem NTU diskvalifikován. 

Tippler a soutěžení s ním je nevyzpytatelná záležitost. Prakticky v každé letové sezóně se vyskytují 
nové poznatky o nečekaných událostech, které se mohou při soutěži přihodit, a bude o ně třeba 
doplnit i tento výklad LŘ. Nové poznatky budou zveřejněny formou dodatků/doplnění této Přílohy na 
webových stránkách Klubu a ve Věstníku. Klub chovatelů tipplerů bude i nadále shromažďovat 
informace o nečekaných událostech a přebírat další zkušenosti s tipplery ze zahraničí, kde to dělají o 
trochu déle než my, a dávat je zde, nebo na schůzích, průběžně k dispozici. 

I. POČET SOUTEŽÍCÍCH TIPPLERŮ V HEJNU A JEJICH KROUŽKY: 
1) Minimálně 3 
2) Maximálně 20 



     VYSVĚTLENÍ: Víc tipplerů na hejnu udělá víc chyb, to je statisticky dané, a většina chyb znamená 
buďto diskvalifikaci (DQ) anebo nám zkrátí letový čas. Kromě toho, sledování hejna o více než 20ti 
tipplerech může být pro rozhodčího obtížné (neustálé přepočítávání může vést také k chybám), 
obzvláště pak za nočního letu. 
 
3) Všichni soutěžící holubi budou od roku 2012 kroužkováni pouze kroužky vydanými KLUBEM. Noví 
členové musí tuto podmínku splnit nejpozději do 3 let od vstupu do KLUBU a v mezidobí smí používat 
kroužky jiné, avšak z nohy holuba nesnímatelné a označené rokem vydání a pořadovým číslem, 
případně sériovým označením. Těmto požadavkům odpovídají zejména kroužky ČSCH a kroužky pro 
exotické ptactvo. 
     VYSVĚTLENÍ: Klubové kroužky jsou jakousi vizitkou chovatelských úspěchů klubu, jeho členů 
spolupracujících na určitém chovném projektu i jednotlivce. Buďme hrdí na naše kroužky. Navíc, tato 
klauzule přímo souvisí i s pravidly NTU, kde se může soutěžit s tipplery opatřenými pouze kroužky 
NTU. Komu je tímto LŘ povoleno výjimkou používat kroužky jiné, ujistí se, že používá kroužky 
nepoškozené a z nohy holuba nesnímatelné (nedělitelné kroužky o vnitřním průměru 7 mm). 

II. PŘED VYPUŠTĚNÍM: 
1) Zahájením soutěžního dne se rozumí kontrola kroužků holubů před vypuštěním a vyplnění všech 
kolonek v LŘ k tomu určených. 
     VYSVĚTLENÍ: Kontrola kroužků je logické zahájení soutěžního dne (pozor, ne soutěžního letu). 
Soutěžící si může vyplnit některé kolonky LF i den předem (např. své jméno a adresu, jméno a 
kontakty na rozhodčího, čísla kroužků soutěžících holubů a rozhodčí pak nemusí tyto údaje soutěžní 
ráno zapisovat. Při kontrole jen ověří jejich správnost). Čas příchodu rozhodčího, čas zahájení 
kontroly kroužků a čas vypuštění soutěžního hejna se vyplňuje "za pochodu", tj. v okamžiku, kdy se 
situace nastane. 
 
2) Rozhodčím může být každá osoba, která se řádně seznámila s LŘ a jeho Přílohami. Soutěžící musí 
zajistit rozhodčímu úměrný přístup na taková místa, které umožní sledování soutěžících holubů. 
     VYSVĚTLENÍ: Ano, každá osoba přesně tak jak v NTU a předsednictvo si znalosti pravidel může 
ověřit dotazy na rozhodčího. Rozhodčí si prostě musí LŘ před soutěžním letem přečíst, rozumět mu a 
také musí vědět jak vypisovat LF. Rozhodčí je prostě osobou, na které závisí úspěch či neúspěch 
soutěžícího hejna - stačí jedna chybička rozhodčího a hejno je diskvalifikováno. Bylo by proto radno, 
aby si soutěžící svého rozhodčího ze znalostí pravidel a vyplňování LF před soutěžním letem 
důkladně vyzkoušel. Nezná-li rozhodčí LŘ, budou z toho vyvozeny důsledky, obzvláště u letů, které 
mohou přepsat tabulku nejdelších letů Klubu. Špatného rozhodčího soutěžící lehce pozná - dostaví se 
např. bez hodinek, propisovačky a bude se ptát, kam má co v LF zapisovat. Rozhodčí bude mít na 
pozemku soutěžícího přístup nejen k sledování holubů ale i k takovým klíčovým místům jako je např. 
místo, kde se kontrolují kroužky a místo, kde se vypouští hejno k soutěži. Rozhodčí, zváží-li, může 
soutěžní hejno sledovat i z veřejného prostranství je-li odtud lepší rozhled. 
 
3) Hejno nesmí být během soutěže ponecháno bez dozoru rozhodčího. Rozhodčích se během 
soutěžního dne může vystřídat u jednoho soutěžícího vícero a každý z nich na první stránku Letového 
formuláře zapíše čas svého příchodu a odchodu z pozemku soutěžícího, uvede zde své jméno 
(adresu a telefonní číslo) a Letový formulář podepíše. Své poznámky (více v IV./3) k letu rozhodčí 
zapíše na druhou stranu Letového formuláře a formulář podepíše také zde. 
     VYSVĚTLENÍ: Rozhodčí si pochopitelně smí zajít na WC, smí se najíst a může si dojít během 
horkého letního dne do ledničky pro nápoj. První větou bodu 3) je míněno, že rozhodčí musí být na 
takovém místě, odkud může sledovat holuby s minimální prodlevou, tj. aby soutěžní hejno viděl 
nejméně 1x za 60 minut. Pakliže je hejno z dohledu již 58 minut, asi to nebude ta nejvhodnější doba k 
návštěvě ledničky či toalety. Pro zapsání údajů o střídání jednoho rozhodčího jsou v hlavičce LF 
kolonky. Třetí a další rozhodčí zapíší předepsané údaje na druhou stranu LF. Nebude-li druhá strana 
LF ke všem nutným informacím stačit, lze použít čistý/é list/y papíru, stránky očíslovat a každý list 
datovat. Soutěžící a přítomný/í rozhodčí pak každý dodatečný list podepíší. Soutěžící nebude 
rozhodčí/ho v jeho rozhodování a zapisování do LF nijak ovlivňovat. Nastane-li situace, kdy si 
rozhodčí není jist výkladem pravidel, pročte si znova LŘ a Přílohy. Pokud ani poté nedojde k jistotě jak 
rozhodnout, popíše tuto jemu neznámou událost podrobně v LF. O pro rozhodčího neznámých 
událostech bude rozhodnuto podle Přílohy č. 3. 

III. DOBA A ZPŮSOB VYPUŠTĚNÍ: 
1) V den soutěže, oznámený rozpisem soutěžních letů pro daný rok, se závodní hejno vypustí v 



hodinu, která bude předem pro každý soutěžní let určena (datum soutěžního letu a hodina vypuštění 
pro každý soutěžní let bude uvedena po celý rok na www.kcht.ucikana.cz). Hodina a minuta vypuštění 
se okamžitě vyplní do kolonky "čas vypuštění" (kolonka 1.) v Letovém formuláři. 
     VYSVĚTLENÍ: Rozpis letů bude uveden nejen na klubových stránkách, ale bude k dispozici i v 
každém jarním klubovém věstníku. Možno si jej také vyžádat mailem na adrese 
predsednictvo@centrum.cz nebo telefonicky. 
 
2) Soutěžící tippleři (hejno) se vypustí podle ustanovení III./1. 
     VYSVĚTLENÍ: Slovy "vypustit hejno" je míněna činnost, kterou dostaneme soutěžní hejno do 
vzduchu. Ať již je vyženeme z klece, vyhodíme z ruky, či jiným vhodným způsobem je přimějeme k 
letu. Hejno by mělo být vypuštěno z domácího holubníku, avšak má-li někdo kolem holubníku vysoké 
stromy na které by startující tippler mohl dosednout, smí startovní místo posunout. 

IV. LET A DOSEDNUTÍ: 
1) Soutěžící holubi, kteří zmizí z dohledu během první hodiny letu, smí zůstat z dohledu zbytek 
prvních dvou hodin letu. Pakliže se holubi navrátí na dohled během druhé hodiny letu a opět zmizí, 
bude jim na návrat povolena pouze jedna hodina běžící od doby, kdy zmizeli z dohledu. Toto se 
vztahuje na jednoho či více holubů z hejna soutěžícího. 
     VYSVĚTLENÍ: Trochu komplikovaná formulace, vysvětleme si ji jinými slovy: Hejno po startu 
nemusíme první 2 hodiny vůbec vidět. Navrátí-li se hejno (nebo jeden či více holubů z něj) na dohled 1 
1/2 hodiny po startu, musíme je (celé hejno) opět vidět nejpozději za 2 1/2 hodiny po startu a pak 
během dne každých 60 minut. Navrátí-li se hejno (nebo jeden či více holubů z něj) na dohled 1 1/2 
hodiny po startu, musíme je (celé hejno) opět vidět nejpozději za 2 1/2 hodiny po startu a pak během 
dne každých 60 minut. Tippleři většinou létají v hejnu, takže s tímto by neměl být velký problém. 
Trhne-li se však jeden z hejna hned při startu, což se také může stát, nemusíme tohoto holuba vidět 
dle předchozí informace, tj. do 2 hodin po startu, i když celou tu dobu vidíme zbytek hejna. 
 

Rozhodne-li se soutěžící, že své hejno stáhne, dá svým holubům signál k dosednutí a rozhodčí musí 
ihned zapsat do Letového formuláře hodinu a minutu, kdy byl tento signál vydán (v opačném případě 
diskvalifikace - DQ). Holubi, kteří dosednou v povolené vzdálenosti (70 metrů od holubníku) za 
denního světla, anebo jejichž čas (čas vydání signálu k dosedu nebo čas samovolného dosedu 
prvního soutěžícího tipplera) byl rozhodčím zapsán, musí být k dispozici v holubníku/kleci během první 
hodiny po oficiálně ohlášené hodině tmy ke kontrole kroužků. 
     VYSVĚTLENÍ: 
Signály - je třeba použít pouze signálů k dosedu uvedených v hlavičce LF. V opačném případě by 
nezapsaný signál mohl vést k výkladu, že se jednalo o plašení a nastala by DQ. Nechce-li své hejno 
chovatel zkazit tím, že dosedne samo od sebe (samodosed), může v kritické době použít třeba tlukot 
na buben, ale ten MUSÍ být zapsán v LF jako signál k dosedu. Lepší variantou je říci rozhodčímu: 
"Zapiš čas" a poté mohou být holubi i plašeni. Vydáním signálu končí délka letového času jak ve dne 
tak v noci. 
Samodosed - jeden nebo více jedinců z hejna je unaven a dosedne sám od sebe. Dosedne-li dále 
než 70m od holubníku nastává DQ. Dosedne-li v povolené vzdálenosti, rozhodčí okamžitě zapíše 
hodinu a minutu, kdy došlo k samodosedu prvního holuba z hejna. 
Povolená vzdálenost - jak jí zjistím? Nejlepší způsob k zjištění povolené vzdálenosti je mapka 
vašeho pozemku vytištěná ze serveru geodézie. Podle jejího měřítka si vypočítám, kolik cm na mapě 
znázorňuje 70 metrů ve skutečnosti, nastavím si kružítko a v mapce si udělám kruh, jehož středem 
bude holubník. Další metoda je vzít pásmo a měřit. V nejkrajnějším případě je možno použít odhad, 
kdy si představíme šířku fotbalového hřiště (zhruba 60 metrů) a budeme odhad kompenzovat. 
Kontrola kroužků - jestli hejno dosedne, nebo byl vydán signál k dosedu, během dne, např. kolem 
poledne, je podle tohoto a anglického LŘ skutečně možno kontrolovat kroužky až po uplynutí 60ti 
minut po oficiálně ohlášené hodině tmy. 
 
2) Když hejno letí bezchybně do předem oficiálně ohlášené hodiny tmy (oficiální časy pro dané letové 
dny naleznete po celý rok na www.kcht.ucikana.cz), poté protáhne svůj bezchybný let do noci a stále 
drží pospolu, letí podle pravidel. Soutěžící může rozsvítit světlo/světla nebo vyhodit vábníky a od této 
chvíle má pouze hodinu na to, aby své holuby dostal do klece nebo do holubníku pod svou kontrolu. 
Pakliže hejno neletí pospolu po oficiálně ohlášené hodině tmy, označuje se jako "rozdělené hejno", 
což znamená, že nejsou vidět VŠICHNI holubi v hejně bez pootočení hlavy. Čas rozdělení hejna 
zapíše rozhodčí do Letového formuláře a soutěžícímu je povolena jedna hodina dostat své hejno dolů 



a do klece či holubníku pod svou kontrolu. 
     VYSVĚTLENÍ: Bezchybným letem se rozumí let hejna podle pravidel a v tomto konkrétním případě 
jako let jednoho celku, který je jednou za 60 minut vidět. Signály k dosedu jsme si již probrali a také si 
řekli, že vydáním signálu končí délka letu - tj. rozhodčí zapíše čas. Toto by byla ideální situace. Může 
se však stát, že se mi hejno v noci rozdělí. Ve dne by to nebyl problém, odděleného holuba/y bych 
viděl a mohl sledovat. V noci však stěží - natož jej identifikovat. Proto se hodina a minuta nočního 
rozdělení hejna zapíše do poznámek v LF a začne běžet 60 minut během kterých musím své hejno 
dostat dolů a dovnitř ke kontrole kroužků. Hejno tipplerů se totiž velice rádo často v noci rozdělí 
(statistika NTU) a v Anglii se na toto pravidlo vyhrává nebo prohrává mnoho soutěží. Chovatel má totiž 
možnost zariskovat a oddálit signál k dosedu a tím i zapsat čas (délku letu). 
Konkrétní příklad: 
Hejno se rozdělí ve 23 hodin. Zapíše se hodina a minuta rozdělení. LŘ v této situaci praví, že všichni 
holubi musí být k dispozici ke kontrole kroužků nejpozději do 60ti minut po rozdělení hejna, zde tedy 
ve 24 hodin. Jeden konzervativní chovatel nechce riskovat, vydá signál k dosedu v 23:10 hodin a 
zbývá mu tudíž 50 minut k tomu, aby dostal své tipplery domů a to se mu povede. Druhý chovatel 
zariskuje, vydá signál k dosedu v 23:50 hodin a ponechává si tudíž jen 10 minut na to, aby hejno 
dostal pod svou kontrolu a překontroloval kroužky. Povede-li se mu to, porazil konzervativního 
chovatele o 40 minut. Nepovede-li se mu to, je diskvalifikován a konzervativní chovatel vyhrává. 
 
3) Během dne, doplňuje rozhodčí do poznámek na druhé straně Letového formuláře stručně průběh 
letu, změny počasí, útok dravce na hejno, rozdělení hejna za tmy, popř. další relevantní stručné 
informace. 
     VYSVĚTLENÍ: Bod 3) je zajisté srozumitelný. Zapisují se jen relevantní informace. Nicméně v 
historii českého tipplerkaření se vyskytl jeden úsměvný případ, kdy chovatel na konci každého řádku 
poznámek zapisoval: "Let probíhá podle pravidel" a mezitím zde přepsal (bez opravy) tak důležitý 
časový údaj jako je vypuštění vábníků a jeho dva rozhodčí toto podepsali. Z toho plyne poučení: 
Vyberte si dobrého rozhodčího (tj. takového, který zná LŘ a jeho Přílohy), nepište zbytečnosti, 
rozmyslete si, co napíšete a bude-li třeba oprav, postupujte podle pokynů. Máte-li dobré hejno, musíte 
mít i dobrého rozhodčího znalého pravidel. Špatný rozhodčí vám jeho neznalostí pravidel vaše tipplery 
jen "potopí" a výkon vašich tipplerů bude diskvalifikován. Znovu opakovaná rada: Vyzkoušejte si 
vašeho rozhodčího ze znalostí pravidel než mu svěříte tak důležitou funkci. 
 
4) Chovatel nebude hejno během letu nikterak plašit, aby dosáhl delšího času. V opačném případě 
diskvalifikace (DQ). 
     VYSVĚTLENÍ: Plašením se rozumí všechny podněty akustické, světelné, gestikulace, apod., které 
nejsou zapsány v kolonce "signál k dosedu". Nicméně i toto pravidlo je třeba brát v mezích rozumu. 
Řekněme, že manželka soutěžícího potřebuje vyvenčit psa a soutěžní hejno létá vysoko a do dálky. 
Proč psa nevypustit na zahradu? Venčení za takovýchto podmínek neprodlužuje letový čas. Když 
však hejno létá nízko a v malých kruzích kolem holubníku, bylo by vhodnější vzít psa na vodítko a jít 
ho venčit ven na ulici, daleko od holubníku. Rozhodčí zapisuje takovéto a podobné "neobvyklé" 
situace do LF. Mezi ně patří například i hra cizích dětí blízko pozemku soutěžícího, sousedův hlučný 
večírek, či průjezd houkající sanitky. 
 
5) Holubům, kteří dosedli v povolené vzdálenosti od holubníku (70 metrů), je povoleno opět vzlétnout 
předtím, než zaskočí či zalezou do holubníku. Po zapsání času dosedu do Letového formuláře 
soutěžící smí ke vzletu použít všech prostředků, např. plašení a nebo holuby chytit na jejich hřadišti. 
     VYSVĚTLENÍ: Pojďme si nejprve vysvětlit dosed hejna v povolené vzdálenosti od holubníku před 
oficiální hodinou tmy. Jelikož samodosedem nebo vydáním signálu k dosedu končí délka letu (čas je 
zapsán), tak soutěžící tippleři dostávají od této chvíle "pohov". Další jejich povinností je být v 
"kasárnách na večerku", tj. k dispozici ke kontrole kroužků ne déle než do 60ti minut po oficiálně 
ohlášené hodině tmy. Mezitím si vy i oni můžete dělat co chcete. Pochopitelně je v zájmu rozhodčího 
(ostatně i vašeho) ukončit soutěžní den kontrolou kroužků po dosedu co nejdříve. Stane-li se, že jeden 
holub stále sedí za tmy v povolené vzdálenosti, třeba na okapu, a povolených 60 minut po hodině tmy 
ještě neuběhlo, můžete přisunout žebřík a polapit holuba do ruky, pak donést k rozhodčímu ke 
kontrole kroužků. I tohle je hra podle pravidel. Detaily dosedu po oficiálně vyhlášené hodině tmy jsou 
vysvětleny v bodu 8. 
 
6) Chovatel má právo naučit své hejno usednout na signál. Takovýto signál může být zvukový - 
pískání, třesení plechovky se zrním, apod. nebo vizuální - vypuštění jednoho či více vábníků na 
střechu nebo do vzduchu (vábník = jakékoliv plemeno holubů, kromě tipplera) či rozsvícení světel za 



tmy a jejich kombinací. 
     VYSVĚTLENÍ: Signálů k dosedu může být mnoho, limitem je lidská fantazie. Ty běžnější signály 
jsou zde již jmenovány a k nim patří např. i bílý plášť či klobouk chovatele, barevný podnos na zrní, 
apod. Mezi ty méně konvenční způsoby jak vábit hejno dolů je vyhození slepice na střechu holubníku, 
zapnutí barevného blikavého světla odmontovaného z policejního vozu, pouštění Bachovy Ódy na 
radost, popichování dropperů prutem na ryby, a konec konců může jim být i štěkající pes pobíhající 
pod nohama chovatele (lze, sice špatně, vidět na videu Harryho Shannona na našich webových 
stránkách). V případě výběru signálu k dosedu, a následovného vštípení tohoto podmíněného reflexu 
tipplerům, je skutečně možno použít bujné fantazie, LEČ, každý používaný signál MUSÍ být uveden v 
hlavičce LF. PROČ? Protože když nebude např. bílý plášť uveden jako signál, případný inspektor si 
může myslet, že se chovatel přestrojil za smrtku a tipplery plaší. To už ale přeháníme abychom 
zvýraznili důležitost ranního zapsání signálů k dosedu. 
Rozsvícení jakéhokoliv světla, které je pod kontrolou soutěžícího je považováno za signál k dosedu. 
     VYSVĚTLENÍ: K tomto bodu je ve světě na Angličany nejvíc dotazů. Jak budu za tmy psát 
poznámky? Jak uvidím na hodinky? Nesmím rozsvítit na záchodě? Nemohu zapálit gril? Jak budu po 
tmě jíst večeři? Co mi řekne rodina, že se v noci nesmí rozsvítit? Určitě by se našla další kupa 
rozumných otázek a odpověď z Anglie je právě ta rozumnost a správný úsudek rozhodčího. Je totiž 
třeba rozlišit posvícení baterky na LF od 1000W reflektoru namířeného od holubníku do oblak. Nebo 
7W úspornou žárovku na WC od signálního halogenového světla k dosedu. Jak Angličané říkají: "LŘ 
tu není na obtíž. Je tu, aby nám udal směr. V případě vznesené námitky či sporu rozhodne naše 
předsednictvo". V Anglii lze totiž vznést námitku do 6ti dní po soutěžním letu. Tam je to možné, 
protože konkurenční chovatelé v některých případech bydlí pár bloků od sebe. U nás v Klubu je tato 
6ti denní lhůta organizačně i geograficky nepraktikovatelná. 
 
7) Nalezne-li rozhodčí důvod k diskvalifikaci, musí tuto skutečnost oznámit soutěžícímu dříve, než 
odejde z jeho pozemku. 
     VYSVĚTLENÍ: Rozhodčí neuvidí po poledni hejno chovatele déle než 60 minut. Řekne 
soutěžícímu: "Hochu, bohužel ti musím zapsat DQ. Mě už tady nepotřebuješ a na mě čeká doma 
mladá manželka." 
 

Jestliže se rozhodčí domnívá, že hejno neletí podle pravidel a myslí si, že nastal důvod k diskvalifikaci, 
ale nemůže s jistotou identifikovat jednoho nebo více holubů z hejna, musí zůstat na svém místě jednu 
hodinu po této události a pak teprve může učinit své konečné rozhodnutí. 
     VYSVĚTLENÍ: Typický příklad pravidla 60ti minut, jak za dne tak za noci, je ten, že rozhodčí nevidí 
po určitou dobu všechny holuby ze soutěžního hejna pospolu. Hejno se trhne a rozhodčí neví, zdali 
nedošlo k samodosedu například jednoho holuba někde "za bukem" v nepovolené vzdálenosti. Nebo 
naopak uvidí, že nějaký holub usedl na kostel 100m vzdálený, ale není si jist o jakého holuba se 
jedná. Třeba ten holub, který tam dosedl není z hejna, je to městský holub. Sice na hejnu jeden tippler 
chybí, ale co když se jen od hejna odtrhl, zatáhl do dálky a létá dál? Do 60ti minut se musí vrátit na 
dohled, a když se vrátí a s hejnem soutěž dolétá, tak čísla kontrolovaných kroužků musí odpovídat. 
Když se nevrátí, tak za 60 minut zapíše rozhodčí DQ a může jít domů. 
 

Když rozhodčí zapíše čas hejna, které soudí, nesmí odejít do té doby než provede kontrolu kroužků po 
dosednutí. 
     VYSVĚTLENÍ: Toto pravidlo ochraňuje právo soutěžícího. Když hejno dosedne po poledni a zalétlo 
podle pravidel, rozhodčí musí zůstat na místě do té doby, než zkontroluje kroužky, třeba i tak dlouho 
jak 60 minut po oficiálně ohlášené hodině tmy. Kdyby rozhodčí odešel, soutěžící by byl diskvalifikován. 
Mimochodem, v zájmu co nejkratší prodlevy mezi přistáním, např. na zmíněném okapu, a kontrolou 
kroužků, ospravedlňuje možnost plašení po zapsání času. 
 
Pro regulérní dokončení letu je nutné, aby: 

 soutěžící tippleři, kteří dosednou před oficiální hodinou tmy, ať již na pokyn či samovolně, 
musí být všichni pod kontrolou soutěžícího a k dispozici ke kontrole kroužků nejdéle do 60 
minut (včetně) po oficiální hodině tmy 

 soutěžící tippleři, jimž byl vydán signál k dosedu po oficiální hodině tmy musí být všichni pod 
kontrolou soutěžícího a k dispozici ke kontrole kroužků do 60ti minut (včetně) od vydání 
signálu k dosedu 



 soutěžící tippleři, kteří po oficiální hodině tmy dosednou samovolně, musí být všichni pod 
kontrolou soutěžícího a k dispozici ke kontrole kroužků do 60ti minut (včetně) po samovolném 
dosedu prvního soutěžícího tipplera 

 soutěžící tippleři, kteří se jako hejno po oficiální hodině tmy rozdělí, musí být všichni pod 
kontrolou soutěžícího a k dispozici ke kontrole kroužků do 60ti minut (včetně) po rozdělení 
hejna. Jako čas ukončení letu se zapíše čas vydání signálu k dosedu a nebo samovolný 
dosed jednoho či více holubů z hejna v povolené vzdálenosti od holubníku 

     VYSVĚTLENÍ: Toto se nedá popsat lépe. Snad bude jen třeba vysvětlit jak se kroužky správně 
kontrolují. Kontrolující se ujistí, že kroužek navrátivšího se holuba je nepoškozený a zapíše číselné i 
písemné údaje z kroužku (organizace, která kroužek vydala; rok vydání kroužku; číslo kroužku, 
popřípadě i jeho písemnou sérii) na patřičné místo v LF. V případě mladých holubů se nemusí 
zapisovat pohlaví holuba. Pakliže ho nevíme, zapíšeme otazník nebo kolonku proškrtneme. 

 
8) Nemá-li chovatel tipplery nacvičeny přistát na signál, 60 minut k zalezení holubů začne běžet od 
přistání prvního soutěžního holuba po oficiálně vyhlášené hodině tmy. 
    VYSVĚTLENÍ: Samovolným přistáním holuba/ů končí doba letu a čas je zapsán. Dojde-li k této 
události po oficiálně ohlášené hodině tmy, zbývá soutěžícímu jen 60 minut (včetně) ke kontrole 
kroužků. Zde by ještě bylo dobré dodat, že LŘ NTU sice říká "60 minut k zalezení holuba", ale výše, v 
IV/7, zmiňuje termín "mít soutěžící holuby pod kontrolou ". V podstatě se dá říci, že když je holub pod 
kontrolou, tak ho soutěžící nebo rozhodčí drží v ruce a kontrolují mu číslo kroužku. Kontrola se může 
provádět jak venku tak i vevnitř holubníku. Jsou totiž tací tippleři, kteří po letu skočí majiteli do ruky a 
proč nepřekontrolovat kroužek právě při této příležitosti pakliže je venku dostatek světla? 
 
9) Pakliže se nějaký jiný, nezávodící holub usadí v den soutěže na střeše holubníku soutěžícího, smí 
zalétnout dovnitř za přítomnosti rozhodčího. Vábníci se nesmí vypustit, nebo bude zapsán čas jako u 
pokynu k dosednutí. 
     VYSVĚTLENÍ: Např. přelétlý mlaďák při usazování z předešlého dne (či dokonce i více dní - toto 
se skutečně stává) se může vrátit v soutěžní den. V tomto případě se onen mladý holub musí 
ponechat svému osudu a nesmí se k jeho přivábení použít žádný signál k dosedu. Sám od sebe může 
dosednout na střechu holubníku a zalézt dovnitř. Návrat nesoutěžícího holuba v soutěžní den je 
potřeba zapsat jako mimořádnou událost do poznámek LF. Navrátivší se mladý holub pochopitelně 
soutěž naruší a proto by bylo dobré, kdybychom se nesnažili usazovat mladé týden před soutěží. V 
rámci posuzování tohoto pravidla se také může stát, že se ke konci soutěžního letu k hejnu připojí 
dodatečný tippler/tippleři, let s hejnem dokončí, dosednou a zalezou do holubníku ke kontrole kroužků. 
Noví, čerství holubi na hejnu bezesporu dokáží prodloužit let ostatních i o několik minut. Purclíkáři tuto 
praktiku nazývají "podháňka" a v rámci soutěže s tipplery "podháňka" znamená diskvalifikaci. 
 

V. KONTROLA KROUŽKŮ PO DOSEDNUTÍ: 
1) Rozhodčí a soutěžící překontrolují nepoškozenost kroužků. 
2) Rozhodčí a soutěžící překontrolují čísla kroužků navrátivších se holubů, zapíší je do příslušných 
kolonek Letového formuláře a vyhodnotí, zda čísla kroužků se shodují s čísly kroužků vypuštěných 
holubů. 
     VYSVĚTLENÍ: Toto pravidlo je v podstatě jednoznačné. Termínem "vyhodnotit, zda se čísla 
kroužků shodují" se rozumí porovnání údajů z čísel kroužků zapsaných večer s těmi, které byly 
zapsány ráno před vypuštěním hejna k soutěži. Údaje u každého večer kontrolovaného holuba musí 
být stejné s těmi ranními, včetně barvy holuba. Dosedne a zaleze-li se soutěžními holuby další, 
nesoutěžící, bude mu překontrolován kroužek, číslo jeho/jejich kroužku/ů bude zapsáno do LF včetně 
popisu události a zápisu času, kdy se holub k hejnu přidal (viz. zmínka o "podháňce" výše). 

VII. ČASOMÍRA - rekapitulace: 
1) Čas se měří podle hodin nastavených dle času, který je hlášen v rádiu či televizi, popřípadě podle 
času, který udává pro naši oblast internet. 
     VYSVĚTLENÍ: V dnešní době není problém zjistit přesný čas např. z mobilu, který nosí mnoho lidí 
u sebe. Tento zdroj časové informace je přesný a na každém mobilu ukazuje stejně. 
 
2) Hodina a minuta, kdy byl dán soutěžnímu hejnu signál dosednout (dle IV./1) nebo kdy samovolně 
dosedl první soutěžní holub (dle IV./6) se vepíše do kolonky 2. Letového formuláře ("čas samovolného 



přistání prvního soutěžícího holuba NEBO čas vydání signálu k dosedu "). 
     VYSVĚTLENÍ: Zapsání tohoto údaje se provádí okamžitě po události anebo současně s ní. 
 
3) Od "času samovolného přistání prvního soutěžícího holuba NEBO času vydání signálu k dosedu" 
(kolonka 2. v Letovém formuláři) se odečte "čas vypuštění hejna" (kolonka 1. v Letovém formuláři) a 
výsledkem je "doba letu" soutěžního hejna (kolonka 3. v Letovém formuláři). 
     VYSVĚTLENÍ: Toto je tak trochu úkol pro zdatnějšího matematika. Je třeba pamatovat na to, že 
nepracujeme s desítkovou soustavou, protože hodina má 60 minut a proto se ujistíme, že minut v 
kolonce 2 bude více než v kolonce 1. Jak to ale udělat, když v kolonce 2 mám čas 17 hodin a 10 minut 
zatímco v kolonce 1 mám zapsáno 4 hodiny a 30 minut? Řešení je v podstatě jednoduché. V kolonce 
2 uberu jednu hodinu a převedu ji na minuty (60 minut), které přičtu k těm deseti a získám časový údaj 
16 hodin 70 minut od kterého odečtu 4 hodiny a 30 minut jako bych pracoval v desítkové soustavě. 
Výpočet bude vypadat následovně: 

17,10 hodin převedu na 16,70 hodin 

odečtu - 4,30 hodin 

výsledek 12,40 hodin 

 
 
4) Chovatel i rozhodčí podepíší Letový formulář. Všechny kolonky Letového formuláře budou buďto 
vyplněny nebo proškrtnuty. 
     VYSVĚTLENÍ: Podepsaní formuláře je nutnost. Svým/y podpisem/podpisy stvrzuji/stvrzujeme, že 
veškeré údaje jsou pravdivé. Pro proškrtnutí nevyplněných kolonek LF je důvod ten, že takto jsme 
nuceni LF ještě jednou projít a tím se ujistíme, že je vše náležité zapsáno a že jsme na nic 
nezapomněli. Proškrtávání kolonek je vlastně pomůcka, která soutěžícímu může náramně pomoci. 
Může se například stát, že nemám vlhkoměr. Tak prostě kolonku "vlhkost vzduch" buďto proškrtnu 
nebo se zamyslím a zapíši malá, nebo střední, nebo velká, anebo zapíši "nevím". V každém případě 
nyní o této i případně jiných kolonkách vím, že zde něco chybí a uvedu stav do pořádku. 

VIII. ODESLÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ: 
1) Letové formuláře budou zasílány tomu členu KLUBU, který bude zpracováním Letových formulářů 
předsednictvem pověřen. Jméno a adresa této osoby bude uvedena v Letovém formuláři pro daný rok. 
Soutěžící zašle svůj Letový formulář ne později než první pracovní den následující po soutěžním 
víkendu (rozhoduje datum poštovního razítka) a má možnost v tento den odeslat elektronickou kopii 
Letového formuláře na predsednictvo@centrum.cz. Při zpracování letových výsledků bude 
postupováno dle Přílohy 3 Letového řádu. Podepsaný a vyplněný Letový formulář musí být zaslán i v 
případě diskvalifikace s udáním důvodu. V případě, že soutěžící využije možnost letět oba dny 
soutěžního víkendu, musí dodat dva vyplněné Letové formuláře (z každého dne samostatný). 
     VYSVĚTLENÍ: Pro včasné zpracování letových výsledků je velice důležité zaslat LF včas. Poštovní 
razítko, nebo osobní předání LF oproti podpisu pověřené osoby, je jednou z podmínek uznání 
soutěžního času. Jako pojistku proti zpoždění České pošty je možno zaslat LF i elektronicky za 
podmínek daných v Příloze č.3. Možná by též bylo dobré, kdyby si soutěžící před odesláním LF udělal 
svou kopii a nechal si ji podepsat od rozhodčího. Zejména v případě dosaženého vynikajícího času, 
se ujistěte, že všechny údaje v LF "sedí" a LF je vyplněn podle předpisu - bylo by škoda dobrý let 
neuznat. O metodice zpracování a schválení soutěžních výsledků pojednává Příloha 3. V tomto bodu 
je pro nás též důležité vědět, že přihlásím-li se do soutěže v oba dny víkendu, MUSÍM zaslat z 
každého dne samostatný (vyplněný a podepsaný) LF. Formulář zašlu i v případě diskvalifikace. 
Zasílání formulářů je důležité pro vedení soutěžních statistik Klubu. Po deseti letech bude třeba pro 
někoho milé vědět, že se členové zúčastnili celkem např. 192 soutěžních letů, z nichž 42 skončilo 
diskvalifikací, ve vzduchu bylo celkem 745 holubů, souhrnný dosažený čas byl 1425 hodin a 01 minut 
a průměrný čas dosažený podle LŘ byl tudíž 9 hodin 30 minut. 
 
2) Oficiální letové výsledky budou zveřejněny na www.kcht.ucikana.cz a to po jejich schválení podle 
pravidel zmíněných v Příloze 3 (Metodika pro zpracování a schválení soutěžních výsledků). 
Zveřejnění výsledků popřípadě proběhne i v jiných médiích, bude-li z jejich strany zájem. 
     VYSVĚTLENÍ: Předsednictvo Klubu se vynasnaží, aby o nás a našich letových výsledcích svět 
věděl a dosavadní praxe prokázala, že o nás svět ví. 



POZNÁMKA: 
Pokud někdo bude přihlášen v termínu do soutěže MK a stane se mu, že např. zaspí on, nebo jeho 
rozhodčí tak, že start musí posunout o nejdéle 1 hodinu, pak tuto skutečnost zapíší do LF a poletí 
"jen" MM. Stejně se bude postupovat, když bude krupobití s vichřicí, nedostaví se rozhodčí, či nebude 
splněna jiná podmínka pro MK při startu. 

Projednáno a schváleno na schůzi předsednictva v Praze - Michli, dne 18.2.2012 
Frank Otta 
Josef Beran 
Josef Veselý 

 

PŘÍLOHA č.2 Letového řádu Klubu chovatelů tipplerů 
Letová sezóna a rozdělení soutěží 

Letová sezóna 
Letová sezóna se dělí na dvě části a to na soutěže starých (kategorie O/B) a mladých (kategorie Y/B) 
holubů. Letová sezóna O/B začíná v dubnu a končí v červnu závodem Long Day (LD), víkend nejblíže 
slunovratu. Letová sezóna Y/B začíná v červenci a končí v září. Rozpis a počet letů bude klub 
synchronizovat s německou DFU, kde se letová sezóna O/B skládá ze tří soutěžních víkendů a letová 
sezóna Y/B zpravidla ze čtyř soutěžních víkendů. (změněno na schůzi předsednictva dne 20.12.2015 
na znění:) Rozpisy soutěžních letu připravuje předsednictvo KCHT a budou členům k dispozici na 
webových stránkách KCHT nejpozději 30 dní před začátkem soutěžní sezóny. K vyzkoušení hejna Y/B 
je povoleno letět i LD. Zaletěný čas s mladými holuby v tomto termínu se nezapočítává do mistrovství 
Klubu. 

Rozdělení soutěží 
Klub poskytne svým členům příležitost dvou samostatných soutěží: 
1) Mistrovství Klubu (MK), které se bude řídit letovým řádem NTU a to bez výjimek. Soutěž proběhne 
v jeden, Klubem v rozpisu letů předem určený den soutěžního víkendu. 
2) Malé mistrovství Klubu (MM), kde se poletí podle pravidel ITF anebo NTU. Soutěž proběhne 
kterýkoliv den soutěžního víkendu. 

Mistrovství Klubu (MK) 
Do mistrovství klubu se započtou všechny časy dosažené ve vypsaných termínech (v rozpisu 
soutěžních letů označené MK). Každá kategorie, O/B i Y/B, bude mít svého Mistra Klubu. Mistrem 
Klubu se stane soutěžící s nejvyšším součtem časů ve své kategorii a bude odměněn pohárem. 

Malé mistrovství Klubu (MM) 
Do malého mistrovství Klubu, se započtou všechny časy v obou kategoriích (O/B i Y/B) dosažené ve 
všech vypsaných termínech (v rozpisu soutěžních letů označené MM). Malým Mistrem Klubu se stane 
soutěžící s nejvyšším součtem časů a bude odměněn pohárem. 

Klub chce tímto rozdělením do skupin poskytnout co nejvíce soutěžních letů a umožnit každému členu 
Klubu přihlášení svých tipplerů k soutěži v oba dny víkendu. Takto se co nejvíce členů může bavit a 
porovnávat své výsledky ve vypsané termíny. 

Memoriál Vojty Prepiaka (upřeseněno 23.9.2016) 
Na počest zesnulého Vojty Prepiaka, jednoho z průkopníků tipplerkaření u nás, vyhlašuje 
předsednictvo první soutěžní let v roce jako "Memoriál Vojty Prepiaka" pro skupinu "MK". Vítěz bude 
odměněn pohárem. 

Pohár za první dosažené "desítky" (upřesněno 23.9.2016) 
Všichni členové KCHT obdrží pohár u příležitosti dosažení první "desítky" při soutěžích KCHT 
Výsledek může být dosažen jak ve skupině MK, tak i v MM. 



Přihlášky k soutěži musí být předsednictvu doručeny na predsednictvo@centrum.cz (v případě 
chovatelů, kteří nemají internet i telefonicky či dopisem) ne déle než do 18 hodin v neděli 
předcházející soutěžnímu víkendu. Přihláška bude obsahovat informaci zda se soutěžící zúčastňuje 
soutěže MK nebo MM. V případě nemožnosti dodržení podmínek MK, může soutěžící změnit na MM i 
v průběhu soutěžního dne, kdy do poznámek LF uvede čas a důvod změny. 

V jednotlivých soutěžních dnech, budou soutěžící odměněny diplomy, podle budoucích finančních 
možností Klubu. Nejlepší časy, dosažené v obou mistrovstvích, se budou zaznamenávat pro 
dlouhodobý přehled. Nejlepší dosažený čas se stane nejlepším klubovým časem pro daný soutěžní 
víkend. 

Klub též zpřístupní účast v soutěžích všem milovníkům anglických tipplerů, kteří se mohou zúčastnit 
našich soutěží jako hosté. Jejich výsledky budou označeny "host" a takto i zveřejněny. Výsledky hostů 
se nebudou započítávat do výsledků klubových. 

Termíny soutěží budou zveřejněny v rozpisu letů na www.kcht.ucikana.cz s dostatečným předstihem a 
vyjdou v jarním Klubovém věstníku. Člen si též může vyžádat termíny písemně na 
predsednictvo@centrum.cz již během měsíce ledna každého běžného roku. 

Projednáno a schváleno na schůzi předsednictva v Hradci Králové, dne 2.1.2012 
Frank Otta 
Josef Beran 
Josef Veselý 

 

PŘÍLOHA č. 3 Letového řádu Klubu chovatelů tipplerů 
Metodika zpracování a schválení soutěžních výsledků 

1) Letový formulář (dále jen LF) bude zasílán pověřenému členu Klubu. Tato pověřená osoba vyznačí 
na druhou stranu LF den, kdy LF obdržela a den odeslání (datum poštovního razítka), poté LF 
podepíše. LF může být také doručen pověřené osobě osobně a ta v tomto případě vyznačí na druhou 
strany LF datum osobního předání. Pokud Česká pošta doručí LF s o den zpožděným razítkem a 
elektronická kopie LF byla zaslána souběžně v náležitém termínu mailem na 
predsednictvo@centrum.cz, bude LF uznán. 

2) Komu zasílat LF bude členům oznámeno před zahájením letové sezóny a kontaktní jméno a adresa 
této pověřené osoby bude součástí hlavičky LF pro daný rok. 

3) Všechny převzaté, datumy opatřené a podepsané LF předá pověřená osoba určenému členu 
předsednictva, nejpozději do čtvrtka následujícího po soutěžním víkendu. Člen předsednictva 
formuláře okopíruje a zašle (elektronicky a nebo v listinné podobě) zbývajícím členům předsednictva 
ke kontrole a k vyjádření, a to nejpozději do 3 dnů od převzetí LF. 

4) Všichni členové předsednictva provedou důslednou kontrolu LF a pokud najdou nějaké nedostatky, 
popíší je ve vztahu k Letovému řádu Klubu chovatelů tipplerů (LŘ) a o svém zjištění napíší zprávu 
předsedovi, stejně tak i v případě, že je LF bez závad. 

5) Předseda archivuje LF, včetně vyjádření všech členů předsednictva. 

6) O každém formuláři musí být rozhodnuto jednomyslně všemi členy předsednictva. Pokud nastane 
neshoda, pokusí se předsednictvo opakovaně dohodnout a sjednotit názor i za pomoci revizora. 

7) Předsednictvo má právo si při svém rozhodování vyžádat doplňující informace (telefonicky nebo 
písemně) jak ze strany soutěžícího, tak i ze strany jeho rozhodčího/rozhodčích. 



8) Pokud se předsednictvo neshodne jednomyslně na posouzení LF do 28 dnů po soutěžním víkendu, 
předloží LF k posouzení nejbližší členské schůzi. 

9) Výsledky soutěžního víkendu umístí předseda na www.kcht.ucikana.cz, nejpozději 30. den po 
soutěžním víkendu a to i v tom případě, že o některém LF bude rozhodnuto podle bodu 6. V tomto 
případě bude uvedeno, že výsledek příslušného chovatele bude dodatečně zveřejněn, po posouzení 
členskou schůzí. 

10) Proti jednomyslnému rozhodnutí předsednictva (a nebo členské schůze) o LF není v rámci Klubu 
opravný prostředek. 

Projednáno a schváleno na schůzi předsednictva v Hradci Králové, dne 2.1.2012 
Frank Otta 
Josef Beran 
Josef Veselý 

 

PŘÍLOHA č. 4 Letového řádu Klubu chovatelů tipplerů 
Přestupky proti LŘ a Stanovám a sankce za ně 

Předsednictvo Klubu bude přestupky chápat a hodnotit následovně. 

Přestupky lze kategorizovat do dvou skupin - přestupků úmyslných a neúmyslných - a tyto lze dále 
členit podle vážnosti a opakovanosti přestupku. 

Při penalizaci je pochopitelně třeba od sebe rozlišit přestupky jako například neproškrtnutou kolonku v 
LF od veřejného verbálního napadení kolegy holubáře či pomluv klubu. 

Před udělením sankce předsednictvo zváží všechny možnosti jak přestupek hodnotit v širších 
souvislostech a může si proto vyžádat dodatečné vysvětlení od osoby, která se přestupku dopustila. Z 
nemalé části pak bude při rozhodování předsednictva záležet právě na oné osobě, jak se k přestupku 
postaví, zda sportovně či nesportovně. 

ROZSAH SANKCÍ DLE VÁŽNOSTI A OPAKOVANOSTI PŘESTUPKU: 
Upozornění/domluva, 
Časová penalizace v rozsahu 60 až 300 minut, 
Diskvalifikace výsledku, 
Zákaz jednoho soutěžního letu, opakovaně - více letů, 
Zákaz soutěžních letů na jeden rok, opakovaně - na více let, 
Varování o vyloučení z Klubu, opakovaně - vyloučení z Klubu 

Předsednictvo, současné i budoucí, bude brát při rozhodování o postizích v úvahu i sportovní či 
nesportovní přístup sankcionovaného člena a toto může postih zmírnit nebo zpřísnit. 

Příklad: 
Předsednictvo bude rozhodovat ve věci dvou chovatelů, kteří poprvé neproškrtli nevyplněné kolonky v 
LF a vyžádá si doplňující informace od obou chovatelů. 
Odpověď chovatele č.1: Vím, že všechny kolonky mají být buďto vyplněné nebo proškrtnuté. 
Promiňte, ale kontroloval jsem formulář po setmění a odesílal jsem ho druhý den brzo ráno ve spěchu 
cestou do práce. Nevšiml jsem si, je to moje chyba, a rozhodnutí ponechám na předsednictvu. 
Odpověď chovatele č.2: Přece vidíte, že tam nic není vyplněno, tak co tady řešíte nějaký 
proškrtávání? Koukejte mi ten let uznat, jinak uvidíte jak vás rozmáznu na iFauně ! 

Sankce uvalené v obou příkladech budou zcela odlišné a to u chovatele č.1. dojde na upozornění, aby 
byl příště pozorný a let bude uznán bez časové penalizace, pokud nebude nejdelším ve své kategorii. 



U chovatele č.2. dojde k anulování daného letu a k upozornění na nekolegiální chování a že při 
zopakování svého přístupu k řešení problémů bude z Klubu vyloučen. 

Projednáno a schváleno na schůzi předsednictva v Hradci Králové, dne 2.1.2012 
Frank Otta 
Josef Beran 
Josef Veselý 

 
doplnění Přílohy č.4 - odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Hradci Králové dne 6.9.2014 
sankce za některé přestupky proti LŘ byly předsednictvem taxativně dány takto: 
a)   pozdní přihlášení se do soutěže = nezveřejnění letu ve výsledcích Klubu 
b)   jakékoliv přepisování časových údajů, čísel kroužků a neúplně uvedený kroužek tipplera = DQ 
c)   pozdní odeslání LF po soutěži = DQ 
d)   případný zjištěný chybný matematický výpočet délky letu uvedený v LF soutěžícím předsednictvo 
při kontrole LF opraví, tuto opravu zapíše do originálu dotčeného LF a schválí kontrolou opravenou 
dobu letu (tj. správný matematický výpočet) bez penalizace soutěžícího. Zveřejněn bude výsledek 
správného matematického výpočtu. 
 
bod d) doplněn a potvrzen hlasováním členské schůze v Hradci Králové dne 18.10.2014 takto: 
Případný zjištěný chybný matematický výpočet délky letu uvedený v Letovém formuláři soutěžícím 
předsednictvo při kontrole Letového formuláře opraví, tuto opravu zapíše do originálu dotčeného 
Letového formuláře a schválí kontrolou opravenou dobu letu (tj. správný matematický výpočet) bez 
diskvalifikace soutěžícího. Zveřejněn bude výsledek správného matematického výpočtu. 
Předsednictvu zůstává možnost výsledek časově penalizovat podle Přílohy č.4 Letového řádu. 

 

DOPLNĚNÍ PŘÍLOH K LETOVÉMU ŘÁDU 

Jelikož praxe neustále přináší nové poznatky, které je třeba zaznamenat pro budoucí potřeby Klubu, 
bylo rozhodnuto přílohy LŘ o tyto poznatky doplňovat. Aby se nemusely po každém takovémto 
doplnění znovu jednotlivé přílohy či brožurka pro nové členy tisknout, byla zvolena forma doplnění na 
zvláštním listu papíru, který si každý může snadno vytisknout, a který může být vložen do brožurky. 
Doplnění příloh budou členům průběžně oznamována na členských schůzích. 

4.4.2012 - doplnění Přílohy 3., odstavce 9. 
Forma zveřejňování soutěžních výsledků. 
Dodán text: 
V oficiálních výsledcích při diskvalifikaci bude uvedeno pouze DQ. U každého soutěžního víkendu pak 
bude pod výsledky uveden krátký komentář, v němž budou popsány detaily. 

23.3.2013 - doplnění Přílohy č.2. 
Letová sezóna a rozdělení souteží 
Odsouhlaseno na členské schůzí v Hradci Králové dne 23.3.2013 
Do předposledního odstavce dodán text: 
Host v klubových soutěžích v rámci propagace letů nesmí použít k hostujícímu letu holuby člena 
Klubu. 

28.4.2013 - doplnění Přílohy 3., odstavců 3 a 6. 
Schvalování Letových formulářů 
Odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Týništi n/O dne 28.4.2013 
Do odstavce 6 dodán text: 
V případě, že vyšší moc neumožní schválení LF některému členu předsednictva, bude požádán o 
schválení jiný člen Klubu, aby LF odsouhlasili tři osoby, a tím bylo umožněno včasné vyhlášení 
oficiálních výsledků. 



6.9.2014 - doplnění Přílohy 4. 
Přestupky proti LŘ a Stanovám a sankce za ně 
Odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Hradci Králové dne 6.9.2014 
 
sankce za některé přestupky proti LŘ byly předsednictvem taxativně dány takto: 
 
a)   pozdní přihlášení se do soutěže = nezveřejnění letu ve výsledcích Klubu 
b)   jakékoliv přepisování časových údajů, čísel kroužků a neúplně uvedený kroužek tipplera = DQ 
c)   pozdní odeslání LF po soutěži = DQ 
d)   případný zjištěný chybný matematický výpočet délky letu uvedený v LF soutěžícím předsednictvo 
při kontrole LF opraví, tuto opravu zapíše do originálu dotčeného LF a schválí kontrolou opravenou 
dobu letu (tj. správný matematický výpočet) bez penalizace soutěžícího. Zveřejněn bude výsledek 
správného matematického výpočtu. 
 
bod d) doplněn a potvrzen hlasováním členské schůze v Hradci Králové dne 18.10.2014 takto: 
Případný zjištěný chybný matematický výpočet délky letu uvedený v Letovém formuláři soutěžícím 
předsednictvo při kontrole Letového formuláře opraví, tuto opravu zapíše do originálu dotčeného 
Letového formuláře a schválí kontrolou opravenou dobu letu (tj. správný matematický výpočet) bez 
diskvalifikace soutěžícího. Zveřejněn bude výsledek správného matematického výpočtu. 
Předsednictvu zůstává možnost výsledek časově penalizovat podle Přílohy č.4 Letového řádu. 

20.12.2015 - Změna v Příloze č. 2 
Letová sezóna a rozdělení soutěží 
Odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Týništi n/O a mailem dne 20.12.2015 
změna v rozpisu soutěžních letů - Klub nebude nadále synchronizovat rozpis s DFU: 
 
z prvního odstavce Přílohy č. 2 se vypouští věta: 
Rozpis a počet letů bude klub synchronizovat s německou DFU, kde se letová sezóna O/B skládá ze 
tří soutěžních víkendů a letová sezóna Y/B zpravidla ze čtyř soutěžních víkendů. 
 
kterou nahrazuje věta: 
Rozpisy soutěžních letu připravuje předsednictvo KCHT a budou členům k dispozici na webových 
stránkách KCHT nejpozději 30 dní před začátkem soutěžní sezóny. 
 
Důvodem úpravy je změna v systému rozpisů DFU. 

23.9.2016 - doplnění Přílohy č. 2 
Letová sezóna a rozdělení soutěží 
Odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Hradci Králové dne 18.5.2013 a upřesněno na schůzi 
předsednictva v Olešnici dne 23.9.2016 
do Přílohy č. 2 se vkládá odstavec: 
 
Memoriál Vojty Prepiaka 
Na počest zesnulého Vojty Prepiaka, jednoho z průkopníků tipplerkaření u nás, vyhlašuje 
předsednictvo první soutěžní let v roce jako "Memoriál Vojty Prepiaka" pro skupinu "MK". Vítěz bude 
odměněn pohárem. 

23.9.2016 - doplnění Přílohy č. 2 
Letová sezóna a rozdělení soutěží 
Odsouhlaseno při telefonické konzultaci předsednictva dne 25.9.2012 a upřesněno na schůzi 
předsednictva v Olešnici dne 23.9.2016 
do Přílohy č. 2 se vkládá odstavec: 
 
Pohár za první dosažené "desítky" 
Všichni členové KCHT obdrží pohár u příležitosti dosažení první "desítky" při soutěžích KCHT 
Výsledek může být dosažen jak ve skupině MK, tak i v MM. 

15.10.2016 - doplnění Letového řádu 
týkající se možnosti elektronického zasílání Letových formulářů (viz text níže zvýrazněn tučným 
písmem) 



Odsouhlaseno na členské schůzi dne 15.10.2016 
 
Elektronické zasílání letových formulářů bude zapracováno, jako pojistka možného zdržení dopisu na 
České poště (ČP), do LŘ ustanovení VIII./1 v následujícím znění: 
1) Letové formuláře budou zasílány tomu členu KLUBU, který bude zpracováním Letových formulářů 
předsednictvem pověřen. Jméno a adresa této osoby bude uvedena v Letovém formuláři pro daný rok. 
Soutěžící zašle svůj Letový formulář ne později než první pracovní den následující po soutěžním 
víkendu (rozhoduje datum poštovního razítka) k tomuto textu bude dodáno a má možnost v tento 
den odeslat elektronickou kopii Letového formuláře na predsednictvo@centrum.cz . 

15.10.2016 - doplnění Přílohy č. 3 
týkající se možnosti elektronického zasílání Letových formulářů (viz text níže zvýrazněn tučným 
písmem) 
Odsouhlaseno na členské schůzi dne 15.10.2016 
 
V Příloze č.3 LŘ bodu 1 dojde k doplnění: 
1) Letový formulář (dále jen LF) bude zasílán pověřenému členu Klubu. Tato pověřená osoba vyznačí 
na druhou stranu LF den, kdy LF obdržela a den odeslání (datum poštovního razítka), poté LF 
podepíše. LF může být také doručen pověřené osobě osobně a ta v tomto případě vyznačí na druhou 
strany LF datum osobního předání. k tomuto textu bude dodáno Pokud ČP doručí LF s o den 
zpožděným razítkem a elektronická kopie LF byla zaslána souběžně v náležitém termínu 
mailem na predsednictvo@centrum.cz, bude LF uznán. 

 


