
              Výborová schůze 19.12.2019 Hotel Jirmásek 

                                          Humpolec 

Přítomni: Petra Molkupová, Miloslav Sedláček, Jana Černá, Barbora Kohoutová, Miroslava Davidová 

Omluveni: Helena Sedláčková,Eva Beránková 

Za revizní komisi: Petr David, Vítězslav Hajný 

 

Program:   

1. Čtení zápisu z výborové schůze 24.10.2019. 

Zápis přečten 

2. Členská schůze 8. 2. 2020 Humpolec od 12.00 hod. 

Od 10.00hod schůze výboru, poté bude následovat členská schůze 

PRO: 5, PROTI: 0 

 

3. Kvalifikační podmínky pro pořadatele kvalifikačních závodů (MČR i ME) 

Řádově 15-20 závodů, zatím: Lysá nad Labem, MČR, Štěpánov, Přerov – výstava mláďat, 

další termíny budou upřesňovány během roku 

Pravidla pro pořádání kvalifikačních závodů KKH 

- v rámci kvalifikačního roku pořádat 15-20 kvalifikačních závodů  

- každý pořadatel závodů má možnost pořádat v daném kvalifikačním roce jeden kvalifikační  

  závod, mimo případné pořádání závodů při celostátní výstavě 

- při nenaplnění maximálního počtu závodů bude mít jeden pořadatel možnost  

  požádat o více kvalifikačních závodů v daném kvalifikačním roce 

- při kvalifikačních závodech se musí vždy vypsat všechny disciplíny v souladu s MČR 

- soutěže ve skoku vysokém a dalekém začínají a postupují na stejné výšce a dálce, jaké jsou  

  stanoveny pro dané mistrovství republiky pro které jsou kvalifikační 

- při kvalifikačních závodech se nesmí omezovat počet startů 

- v případě, že se některá z disciplín nekonala z důvodů nezávislých na pořadateli závodů 

  (málo přihlášených startů, nedostavení se závodníků na závody, zásah vyšší moci) jsou  

  závody uznány jako kvalifikační 

- v případě, že by se některá z disciplín nekonala z důvodu pořadatele závodů (nepřipravenost,  

  špatná organizace), je možné zpětně výborem KKH rozhodnout, že závody nebyly  

  kvalifikační 



-rovinka i parkur proběhnou dvoukolově, hodnoceny musí být součty obou běhů 

-doporučení přítomnosti 3 rozhodčích na závodech 

-pořadatelé musí mít zkušenosti s pořádáním závodů 

-závodní plocha musí mít 300 m2 

PRO: 5, PROTI: 0 

 

 

4. Kvalifikační podmínky pro závodníky na MČR 

Střední třída - umístění do 3 místa 

Těžká třída - umístění do 4 místa 

Elita - umístění do 5 místa 

PRO: 5, PROTI: 0 

 

Počáteční výška: 50 cm 

Kvalifikační výška: 80 cm 

Zvedá se do 70 cm po 10 cm, poté po 5 cm 

PRO: 3, PROTI: 2 

 

Počáteční dálka: 100 cm 

Kvalifikační dálka: 200 cm 

Zvedá se po 20 cm do 200 cm, poté po 10 cm 

PRO: 5, PROTI: 0 

 

5. Kvalifikační podmínky pro závodníky na ME 

Automaticky jsou kvalifikováni mistři roku 2019, z MČR 2020 se kvalifikují první tři 
vítězové ze všech disciplín, včetně výšky a dálky. Z kvalifikačních závodů budou vybráni 
nejlepší závodníci (dle kvóty na ME) 
PRO: 4, PROTI: 0, Zdržel se: 1 

 
                              

6. Kvalifikace na Evropu 2020  

Zřízení profilu na FB Český hopácký tým (Czech hop team) za účelem propagace a 

reprezentace ME. Členové jsou všichni kvalifikovaní závodníci na ME. 

Bára Kohoutová zveřejní propozice a předběžný program do 31.12.2019 

Startovné: 8 Euro 

Web: me.kralicihop.eu 

PRO: 5, PROTI: 0 

 



7. Porušení soutěžního řádu 

Výbor projednal prohřešky u tří závodníků a bude s nimi individuálně řešeno 

(neoprávněný start ve skoku vysokém – výstup: zrušen start a neuznání kvalifikací na 

MČR 2020 

start bez výkonnostního průkazu – výstup: zrušen start, povinnost vrátit ocenění (pohár) 

 nedodržení minimálního věku králíka pro start na závodech – výstup: diskvalifikace týmu 

ze závodů 

PRO: 5, PROTI: 0 

 

   Zápis provedla: Miroslava Davidová                             Zápis ověřil: Miloslav Sedláček            


