POKYNY K VYPLNĚNÍ LETOVÉHO FORMULÁŘE KCHT
Jméno, příjmení a mobil soutěžícího: zde uvedeš své jméno, příjmení a tel. číslo mobilu
Datum: zde uvedeš datum svého soutěžního letu
Jméno, příjmení, adresa a mobil rozhodčího: zde uvedeš jméno, příjmení, adresu a tel. číslo
mobilu rozhodčího (tuto kolonku proškrtneš jestli letíš čestný systém, tj. ve skupině „MM“,
bez rozhodčího)
Čas příchodu: zde uvedeš hodinu a minutu příchodu rozhodčího (tuto kolonku proškrtneš jestli
letíš čestný systém, tj. ve skupině „MM“, bez rozhodčího)
Čas odchodu: zde uvedeš hodinu a minutu odchodu rozhodčího (tuto kolonku proškrtneš jestli
letíš čestný systém, tj. ve skupině „MM“, bez rozhodčího)
Používané signály k dosedu: : zde uvedeš jaké signály k dosedu používáš
Čas zahájení kontroly kroužků před vypuštěním: zde uvedeš hodinu a minutu začátku
kontroly kroužků soutěžících holubů
Soutěžící holubi kontrolovaní před vypuštěním: zde u každého soutěžícího holuba zapíšeš
číslo kroužku a pohlaví. V případě holoubat nemusí být pohlaví ještě určeno a tak se zapíše
„y/b“ nebo „N/A“ (nevím) anebo „?“Prázdné kolonky se proškrtnou (viz. výše).
Čas vypuštění hejna: zde zapíšeš hodinu a minutu vypuštění hejna k soutěži
Čas vydání signálu k dosedu NEBO čas samovolného dosedu prvního soutěžícího holuba: zde
zapíšeš hodinu a minutu vydání signálu k dosedu anebo hodinu a minutu samovolného dosedu
prvního soutěžícího holuba (z těchto dvou možností se zapisuje ta událost, která se stane
první). V případě samovolného dosedu holuba zmíníme tuto událost na druhé straně LF.
Doba letu: zde zapíšeš hodinu a minutu délky letu. Je to matematický rozdíl hodiny a minuty
ukončení letu a hodiny a minuty vypuštění.
Příklad 1: vypuštění ve 5:45 hod, vydání signálu k dosedu 15:43 = soutěžní čas 9:58 hod. Zde
může nastat komplikace s výpočtem rozdílu (viz. vzor vyplněného LF výše), protože
nepracujeme v desetinné soustavě. V některých případech bude třeba převést jednu hodinu na
minuty a výpočet pro výše uvedený příklad provádět takto:
15 hodin 43 minut si převedeme na 14 hodin 103 minut
mínus
5 hodin 45 minut
hodiny a minuty odečteme zvlášť
9 hodin 58 minut
Příklad 2: vypuštění 4:00 hod, holub 2009-KCHT-428 dosedl na střechu holubníku ve 13:05
hod = soutěžní čas 9:05 hod.
V obou těchto příkladech musí být všichni soutěžící holubi pod kontrolou chovatele,
nejpozději 60 minut po oficiálně ohlášené hodině a minutě tmy pro daný soutěžní den.

Kontrola (kroužků) po dosedu: zde máme volbu zakroužkovat slovo „ANO“ nebo „NE“.
V případě, že počet holubů a jejich čísla kroužků souhlasí s údaji před vypuštěním,
zakroužkuješ „ANO“. V případě, že něco nesouhlasí, zakroužkuješ „NE“a uvedeš důvod
proč. Důvodů může být mnoho, např.: Jeden soutěžící holub sedne na vzdálenou střechu a ten
den se nevrátí domů, nebo jeden holub se během dne ztratí a počet vypuštěných holubů tudíž
nesouhlasí s počtem navrátivších se holubů, apod.
V případě jiné diskvalifikace uveďte důvod: zde se budeme řídit Letovým řádem. Počet
soutěžících holubů a čísla jejich kroužků mohou sice po dosedu souhlasit, ale hejno během
dne může zůstat například více než 60 minut z dohledu a poté bude třeba tuto DQ zapsat
například takto: „hejno z dohledu od startu po dobu 2 hodin a 30 minut“, nebo takto: „hejno
od 10 hodin do 11 hodin a 15 minut z dohledu“.
Počasí: zde uvedeš 3x za den stav počasí. Přistane-li ti hejno před polednem, uvedeš
informace jen pro start a při dosedu. Zbylé kolonky proškrtneš. V případě údajů v kolonkách
obloha a teplota nebude asi problém, protože každý má doma teploměr. Nemusí ale mít
vlhkoměr, aby vypsal přesné procento vlhkosti vzduchu a tak se odhadem vlhkost vzduchu
zapíše jako „malá“, „střední“ nebo „velká“. Lze však zapsat i „?“, pakliže si nejsem vůbec
jist. Totéž v případě síly a směru větru. Sílu větru asi málokdo doma přesně změří, může se
však podívat na internetové údaje pro svou lokalitu. Pakliže není přístup k internetu, zapíše se
síla větru jako: „bezvětří“, „mírný“, „střední“, „velký“, popř. s kombinací „nárazový“. Lze
však zapsat i „?“, pakliže si nejsem vůbec jist. Směr větru lze vyjádřit zkratkami:
„J“ – jižní
„V“ – východní
„S“ – severní
„Z“ – západní
a jejich kombinacemi, např.
„JV“ – jiho-východní apod.
Dole pod tabulkou: nezapomenout vypsat místo a datum soutěže a formulář podepsat. Bude-li
třeba během soutěžního letu zapsat nějaké neobvyklé události, použijeme k tomu druhou
stranu formuláře, kterou podepíšeme i zde (podepisuje i rozhodčí, byl-li přizván). Druhá
strana LF slouží také k zápisu dalších případných rozhodčích a v tomto případě zde zapíšeme
nejen iniciály rozhodčího/rozhodčích, ale i čas jejich příchodu i odchodu. Rozhodčích může
být více anebo můžeme využít pravidla o střídání rozhodčích. Všichni rozhodčí, i ti střídající,
LF podepisují také.
Před odesláním LF na adresu uvedenou v hlavičce překontrolujeme, zdali jsou všechny
kolonky buďto vyplněné nebo proškrtnuté. Tento požadavek zajišťuje, že chovatel
nezapomene nějakou kolonku vyplnit což by mohlo vést i případné penalizaci za nesprávně
vyplněný LF. Jinými slovy, proškrtávání kolonek chápejte prosím jako pomoc chovateli, ne
jako zbytečný byrokratický požadavek.

