
              Výborová schůze 28.5.2020 Hotel Jirmásek 

                                          Humpolec 

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

                  Helena Sedláčková, Eva Beránková 

Za revizní komisi: Petr David, Vítězslav Hajný 

Program:  

1. MČR 2020 

- datum konání MČR stanoven výborem na 19.9.2020 v Kutné Hoře ve sportovní hale 

Klimeška 

- pořadatel MČR zůstává Kateřina Štveráčková 

  - přijaté přihlášky zůstávají platné, při zrušení přihlášky či některých startů bude 

startovné vráceno v plné výši (nutné oznámit Barboře Kohoutové na e-mail mcr@kralicihop.eu do 

31.7.2020) 

 - králíci, kteří jsou přihlášeni na MČR, mohou postoupit do vyšší výkonnostní kategorie 

v rámci klasických závodů, avšak na MČR musí závodit ve výkonnostní třídě, ve které byl 

kvalifikován a přihlášen 

 - ostatní zůstává dle propozic 

 - schváleno jednohlasně 

2. MČR 2021 

 - březen/duben 2021 

 - výbor osloví potenciální pořadatele 

 - kvalifikační závody na MČR 2021 již mohou probíhat dle kvalifikačních podmínek, nutné 

schválení od jednatele Klubu při zaslání propozic na daný závod 

3. ME 2020 

  - nebude uskutečněno v plánovaném termínu z důvodu současné krize 

  - posun termínu na září 2021 (6 pro, 1 zdržel), předsedkyně Barbora Kohoutová 

informuje Evropskou komisi a zástupce zemí (konkrétní termín se upřesní podle volné kapacity haly) 

mailto:mcr@kralicihop.eu


4. Zkoušky rozhodčích 

  - do dnešního dne přijata pouze jedna přihláška a zároveň nebylo pořádáno dostatek 

závodů, z toho důvodu jsou zkoušky rozhodčích posunuté na příští rok (předběžně Grand Prix ve 

Štěpánově v červnu 2021) 

  - zájemci o zkoušky rozhodčích mohou podávat přihlášky do 31.12.2020, až po 

odsouhlasení výborem může být zájemce stínovým rozhodčím a plnit povinnou praxi (schvalování 

přihlášek bude probíhat průběžně na výborových schůzích) 

  - jediná podaná přihláška byla zaevidována, rozhodnutí o přihlášce bylo pozastaveno 

z důvodu omezené činnosti Klubu 

  - výbor podává návrh na Sbor rozhodčích k projednání Soutěžního řádu – adept na 

rozhodčího se musí zúčastnit minimálně 5 závodů jako stínový rozhodčí a získat potvrzení od 5 různých 

rozhodčích (schváleno výborem jednohlasně) -> doporučen termín schůze rozhodčích v létě, dále týden 

po MČR z důvodu změn v Soutěžním řádu a dodržování pravidelných schůzí po 3 měsících 

5. Olympiáda mladých chovatelů 

- letos se nekoná 

6. Pořádání závodů 

  - nutno aktualizovat Metodické pokyny pro pořádání akcí (rozdělit na Metodické pokyny 

pro pořádání závodů a Metodické pokyny pro pořádání jiných akcí než závodů), v souvislosti s tímto 

nutno změnit také Řád na ochranu zvířat při veřejném vystoupení – králičím hopu, Žádost o pořádání 

závodu 

   

7. Chovatelské stanice 

- diskuze ohledně současného stavu, nutná aktualizace řádu CHS 

- bude řešeno na příští výborové schůzi 

 

 

         

 

 

   Zápis provedla: Petra Molkupová                           Zápis ověřil: Miloslav Sedláček            


