
 

Změny v Soutěžním řádu ČSCH-KKH  
platné od 1. 7. 2019 

30. Odmítnutím rozumíme:  

• výrazné pohánění králíka (luskání, máchání rukou nad králíkem a 
vedle králíka, hlasité projevy, dupnutí apod.) 

32. Minimální vzdálenost mezi překážkami v těžké třídě rovinné dráhy - 250 
cm. 

33. Minimální vzdálenost mezi překážkami v těžké třídě parkuru - 250 cm. 

41. Vítězný králík má právo pokračovat v dalších kolech sám. Když by se 
pokoušel o vytvoření národního nebo světového rekordu, dostane pět pokusů 
v každém kole. Dálka se prodlužuje na celé centimetry. Závodník si může 
mezi dalšími koly zvolit 5 minutovou přestávku. 

42. Počáteční výška skoku je minimálně 40 cm. Počáteční výšku skoku 
vyhlašuje pořadatel před začátkem soutěže. Výška se zvyšuje v každém kole 
o 5 cm. Umístění všech latěk může být max. 10 cm od sebe. Králík se 
může pokusit překážku překonat z libovolné strany. 

48. Vítězný králík má právo pokračovat v dalších kolech sám. Když by se 
pokoušel o vytvoření národního nebo světového rekordu, dostane pět pokusů 
v každém kole. Výška se zvyšuje na celé centimetry. Závodník si může mezi 
dalšími koly zvolit 5 minutovou přestávku. 

49. Zařazení do výkonnostních tříd probíhá takto: 

• Nový závodící tým s králíkem, který již startoval ve vyšších výkonnostních 
kategoriích, může být zařazen do kterékoliv výkonnostní kategorie, ve které 
již měl králík možnost startovat. Králík z elitní třídy nemůže být zařazen 
do lehké třídy. Podléhá schválení při vystavení nového výkonnostního 
průkazu. 

52. Pořadatel má právo nevypsat Elitní třídu v případě přihlášení méně než 
tří závodících týmů. 

54. Získané 3 body v určitém typu soutěže opravňují k přechodu do vyšší 
výkonnostní kategorie (rovinná dráha nebo parkur). Při získání 20 bodů je tým 



povinen přestoupit do vyšší výkonnostní kategorie (bez výjimky v lehké 
třídě). V odůvodněných případech lze požádat komisi rozhodčích o 
setrvání králíka v současné výkonnostní třídě i po dosažení bodů 
potřebných i nutných k přestupu do vyšší třídy. Rozhodnutí je vázáno na 
králíka a je trvalé. Tzn. nejvyšší možná výkonnostní třída králíka je 
stanovena pro všechny závodní dvojice, ve kterých je králík členem. Od 
vydání rozhodnutí se závodní dvojici nepřidělují přestupové body v 
nejvyšší dosažené výkonnostní třídě. 

55. Body se přidělují týmu dle pořadí. Počet přidělených bodů závisí na 
počtu startujících týmů v dané soutěži (viz tabulka níže). V Elitní třídě se 
počet přidělených bodů do klubové soutěže násobí 2x. V případě 0 chyb ve 
2 bězích závodu (nezávisle na způsobu hodnocení závodu) se vždy 
týmu přidělí 1 bod bez návaznosti na konečné umístění týmu. 

V případě, že se na bodovém místě umístí závodní dvojice, které se 
nepřidělují postupové body, tyto body získá závodní dvojice, která je 
další v pořadí. 

92. Jestliže je několik překážek sloučených do jednoho celku, pravidla to 
umožňují, ale vzdálenost mezi nimi musí být tak velká, aby králík pochopil, 
jakým způsobem překážku překonat a neměl snahu skočit mezi tyto překážky. 
Vzdálenost mezi horními tyčkami u složených překážek nesmí být větší 
než 25 cm.


