KÖZLEMÉNY A CSEH KÖZTÁRSASÁGI POSTAGALAMBÁSZAT GYAKORLATÁRÓL
Kedves Szlovák Szövetségi Tagok!
Két napja örömmel jelentettük be, hogy elkezdhetjük a postagalambok tréningezését.
Figyelmeztettünk benneteket, hogy mindenkinek be kell tartani az edzések és a versenyek során a
járványellenes intézkedéseket, tréningek és versenyek csak abban az esetben indulhatnak el.
Sajnos, talán tudatlanságból, sokan közületek elkezdték a galambokat tréningezni onnan, ahol a
postagalambokkal a versenyzés tiltott. Sok tagunk a szigorú tiltás ellenére a csehországi
galambtréningek tartott, Morvaországi edzésekre vitték galambjaikat. Veszélyeztették a csapatot a
cseh tenyésztők erőfeszítéseit, akik fegyelmeztettek erre a viselkedésre. Felhívták a figyelmet a
tilalom betartására, de megpróbálják engedni a galamb edzéseket. Ilyen felelőtlen gyakorlat a
Csehországból versenyezni akaró tagjaink versenyszezonját is veszélyezteti. Ez felelőtlen
magatartás, valamint a galambok tréningezésének és a Cseh Köztársaság területéről történő
engedésének tilalmának be nem tartása vezethet arra, hogy a galambok Csehország területéről
történő engedésének engedélyét később adják ki. A fentiekre tekintettel erős figyelmeztetést
küldök minden tagnak. A postagalambtenyésztők szlovákiai szövetsége nevében:
1 / A fellebbezés eredményéig az SZ CHPH minden tagjának szigorúan tilos a galambok
tréningezése és szabadon engedése a Cseh Köztársaság területéről. Ez vonatkozik az egyéni
tréningekre is.
2 / Abban az esetben, ha kiderül, hogy néhány tagunk a tilalom ellenére szabadon engedte a
galambokat a Cseh Köztársaság területéről, ennek lesznek fegyelmi vonzatai is.
3 / Ugyanakkor biztatást jelent a Cseh Köztársaságból származó galambok tréningezésére, hogy
az első versenyek előtt lehetőséget teremtenek a tenyésztők számára a tréningek megtartására.
4 / Kérem a postagalambok szállításáért felelős szervezőket, akik a galambok engedését tervezik
Lengyelországban, Magyarországon és Ausztriában, hogy az adott helyen az állat-egészségügyi
feltételeket és a szállítási, beutazási lehetőségeket ellenőrizzék a kiindulási pontoktól a
célállomásig.
5 / A postagalambok Csehország területéről történő felengedésének engedélyezési dátumát
megtudhatja a CMS CHPH honlapon.
https://www.postoveholuby.sk/
Kedves Uniós tagok, Úgy gondolom, hogy a járványellenes és állat-egészségügyi intézkedések
betartásával mindannyian hozzájárulnak a sikerhez és az idei versenyszezon sikeres lefutásához.
A fentiek megértését és betartását előre is köszönöm. Hiszem, hogy együtt sikerrel járunk a
nehézségekben és az akadályokon túljutunk.
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