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20. - 21. června 2009 - Long Day - ofici áln í výsledky  
staří holubi  

1.
Václav Gaudl 
rozhodčí - Jar. 

Čížek
16.20

3.0 staří holubi 
2008-KCHT-132, 134, 

244 

2.
Václav Malaska 
rozhodčí - Marek 

Coufal
15.19

5.0 staří holubi 
2008-CZ-1408, 1420, 

1439, 1440, 1555

3.
Ladislav Chládek 

rozhodčí - František 
Vacek

13.10
3.0 staří holubi 

2008-KCHT-352, 354, 
370

4.
Josef Zábranský 

rozhodčí - Miroslav 
Ponert

12.46
3.0 staří holubi 

2007-KCHT-135, 210, 
2008-KCHT-077

5.
František Rotta 
rozhodčí - Jana 

Ratczová 
6.32

3.0 staří holubi 
2008-KCHT-377, 383, 

385 

- Frank Otta DQ

2 holubi nebyli pod 
kontrolou do 60 minut 
po signálu k dosedu 
vydaném po oficiální 

hodině tmy

mlad í holubi  

1.
Josef Zábranský 

rozhodčí - Miroslav 
Pavlíček

12.15
4 mladí holubi 

2009-KCHT-021, 022, 
024, 025

2. František Rotta 
čestný systém 5.39

3 mladí holubi 
2009- KCHT-171, 174, 

404

- Sabidin Tafallari DQ pravidlo 70ti metrů

- Frank Otta DQ pozdní vypuštění
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představenstvo klubu  

 

Létání s tipplery sport je pro toho, kdo má rád plnokrevná zvířata a rád s nimi i soutěží. 

Létání s tipplery je, po nevelké počáteční investici do dobrých chovných párů, finančně velmi 
nenáročné. K chovu postačí i malé prostory, protože počet holubů, které člověk do soutěže potřebuje, 
nemusí být velký - závodí se většinou s hejnem 3 až 5 holubů.  

Výsledky s tipplery se dostaví rychle. Po nákupu dvou či tří chovných párů lze s jejich mladými závodit 
již během několika týdnů - ne jako v případě plnokrevných koní, kdy chovatel musí čekat na výsledky i 
celé dlouhé roky. 

Při závodění s tipplery odpadají mnohé výdaje i starosti. Jedná se o počáteční náklady na pořízení 
poměrně drahého konstatovacího zařízení, neplatí se startovné, holubi se na trénink nemusí zavéžet 
kilometry daleko - tippleři totiž létají v kruzích nad holubníkem, chovatel nemusí mít obavy z přenosu 
nemocí při košíkování, atd. 

V republice nás není mnoho - létání s tipplery zůstává stále skutečným sportem. Nebyl by chov 
tipplerů ten pravý koníček také pro Tebe? Budeš mezi námi vítán! 

Frank Otta - předseda KCHT 

předseda  
Frank Otta

tajemník  
Karel Czyž

jednatel 
Josef Zábranský

pokladník 
Pavel Motyka 
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[Hit Counter]   

 
 

letový komisař 
Václav Gaudl
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