
ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 

8.6.2019 HORNÍ JELENÍ 

Přítomni: Lada Šípová, Vítězslav Hajný, Miloslav Sedláček, Petr David, Nikol Šváchová, Viktoria Gálie, 

Adéla Vyvlečková, Erika Melušová, Barbora Kohoutová. 

Omluveni: Jindřich Šíp, Radim Vlačiha, Antonín Krarochvíl, Petra Vojtová 

Program:   

1. Úpravy soutěžního řádu: 

Bod 30: doplněno v důvodech pro odmítnutí - výrazné pohánění králíka (luskání, máchání rukou 

nad králíkem a vedle králíka, hlasité projevy, dupnutí apod.) 

Bod 32: Těžká třída - vzdálenost mezi překážkami nejméně 250 cm (rovinky i parkur) 

Bod 41 a 48: doplnění o větu: Výška (dálka) se zvyšuje na celé centimetry 

Bod 42: Umístění všech latěk může být max. 10 cm od sebe 

Bod 49c: Králík z elitní třídy nemůže být zařazen do lehké třídy. 

Bod 52: Pořadatel má právo nevypsat Elitní třídu v případě přihlášení méně než tří závodících 
týmů. 
Bod 54: vymazán doplněk ( s výjimkou lehké třídy) 

   Doplněno: V odůvodněných případech lze požádat komisi rozhodčích o setrvání králíka v 
současné výkonnostní třídě i po dosažení bodů potřebných k přestupu do vyšší třídy. Rozhodnutí 
je vázáno na králíka. 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 výkonnostní třídě. 
 
Bod 55: V případě 0 chyb ve 2 bězích závodu (nezávisle na způsobu hodnocení závodu). 

V případě že na bodovém místě se umístí závodní dvojice, které se nepřidělují postupové body. 

Tyto body získá závodní dvojice, která je další v pořadí. 

Bod 86: vyjmuta věta - Vzdálenost mezi horními tyčkami u složených překážek nesmí být větší 

než 25cm. a vložena do bodu 92. 

 



 

 

2. Volba předsedy rozhodčích KKH 

Předsedou rozhodčích KKH byla schválena Nikol Šváchová, schváleno jednohlasně 

Žádost o setrvání králíka v současné výkonnostní třídě žadatel zašle předsedovi rozhodčí komise. 

Předseda žádost přepošle ostatním rozhodčím k připomínkování.  

Rozhodčí, který nesouhlasí – připomínkuje – což je podnětem k řízení s ostatními rozhodčími.  

Kdo souhlasí se žádostí – nepřipomínkuje!  Odpovědní lhůta 30dní. 

3. Diskuze 

Ošetření GDPR – v propozicích závodu zmínka: 

Pořadatel upozorňuje soutěžící, že z akce bude pořizovat fotodokumentaci a soutěžící přihlášením 

s tímto souhlasí. 

 

4. Závěr 

 

 

Platnost upraveného řádu: 1.7.2019                                                               

                                                     

                                    

 


