
              Výborová schůze 22.7.2020 Hotel na Plovárně 

                                          Humpolec, Vilová 1638 

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

                  Helena Sedláčková, Eva Beránková 

Za revizní komisi: Petr David, Vítězslav Hajný 

Program: 1. Kvalifikační závody na MČR 2021 

Problémy s kapacitou závodů – přeplněno. Byl podán návrh na kontrolu přihlašování na     

kvalifikační závody-zřízení kontrolního emailu pro přijímání přihlášek (jejich pořadí). 

     Pro: 1, Proti: 5, Zdržel se: 1  

     Kvalifikační závody Martina Hájková – chce pořádat dvoje kvalifikační závody 10.10 a 24.10 

     PRO: 7 

   Martina Hájková na těchto závodech plánuje závodit na dvou drahách ve střední třídě a mít   

dvoje výsledky. 

    PROTI: 4, ZDRŽELI SE: 3 

 

                  2. Nepřijímání na závody bez udání důvodu 

       Pořadatel není povinen udat důvod odmítnutí. Rozhodnutí je plně v jeho kompetenci. 

      Pro: 6, Proti:1 

                  3. Neoficiální závody 

Člen KKH se nesmí účastnit neoficiálních závodů (trénink, nebo předváděcí akce se neberou      

jako neoficiální závody). Člen KKH, který se účastní (či pořádá neoficiální závody), bude mít 

pozastavenou jakoukoliv činnost v klubu a účast na závodech po dobu 3 měsíců s okamžitou 

platností. Závod pořádaný bez schválení klubem KH je označen jako neoficiální. 

Pro: 7     

                  4. Chovatelské stanice 

       Aktualizace řádu CHS: 

        S prvním vrhem sportovních králíků s rodokmenem se registruje chovná stanice 



       PRO: 7 

      Chovatel do 18 let věku musí informovat registrátora o plánovaných vrzích. Vrh musí být             

odsouhlasen registrátorem. 

      PRO: 7 

     Chov. stanice má povinnost nezaměnitelně označit všechna odchovaná sportovní mláďata    

(tetování, čip apod.)   PRO: 7 

     Zánik CHS: oznámením majitelem, úmrtím majitele – přijetím výboru. 

Pro:7 

Pokud se vyskytnou u prodávaného zvířete genetické, nebo zdravotní problémy – je povinnost 

prodávajícího uvést tyto potíže do kupní smlouvy a oznámit je i registrátorovi KKH. 

Pro:7 

    Rodiče sportovního vrhu musí splňovat tyto podmínky: jeden králík musí mít dosaženou elitní     

třídu a druhý alespoň střední třídu. 

PRO: 6, PROTI: 1 

 Dnešním schválením úpravy řádu CHS se ruší všechny existující registrované stanice, které     

k dnešnímu dni neregistrovaly sportovní vrh. Jména a čísla CHS budou podržena k nové registraci  

stávajícího majitele do konce roku. Chovatel může mít pouze jednu CHS. CH má pouze 1 majitele. 

Název CHS musí být nezaměnitelný a originální. 

 Upravený řád chovných stanic bude zveřejněn na stránkách KKH. 

 Tyto změny budou platné od 1.8.2020 

       

                  5. Rekord ve výšce 

Byl podán návrh předsedkyní klubu o udělení ocenění při překonání českého rekordu                   

plaketou (Křepínská Anička 104 cm). Zpětně budou oceněni i dva poslední mistři ( Hulcová 

Ema, Čapková Nikola) 

Pro:7 

                  6. MČR 2020 

Odeslány maily všem přihlášeným závodníkům s novým datem MČR pro potvrzení akceptace   

nového termínu MČR a aktualizace přihlášených startů. 



 

                  7. Pořádání závodů 

Pořadatel má právo rozdělit všechny disciplíny do dvou výsledků v případě přihlášení 

minimálně 50 startů. Na kvalifikačních závodech  nelze dělit rovinné dráhy a parkury. Lehké třídy 

lze dělit na více drah. 

PRO 5 ,Proti 2 

          

                  8. Dětský tábor Jindřiška Vovesná - Písek 

Dům dětí Písek by chtěl v roce 2021 pořádat letní dětský tábor pod hlavičkou KKH. Oslovil     

předsedkyni KKH pro podrobnější informace a podmínky pořádání. Výbor souhlasí, během 

roku bude předsedkyně ve spojení s paní Vovesnou a budou se připravovat podmínky pro 

konání tohoto tábora. 

PRO: 7 

                 9. Porušování řádů KKH 

a) Zapisování do výkonnostních průkazů – řádné zapisování pověřenou osobou – 

zodpovídá pořadatel. Závodník si musí zkontrolovat správnost zápisu a případné 

nedostatky řeší ihned s pořadatelem. 

Výbor individuálně rozhodne o každém případu porušení řádů KH na další výborové 

schůzi. Jakékoliv úmyslné a hrubé porušení řádů KKH může být postiženo zákazem 

startování závodníka na všech závodech až po dobu 3 měsíců. 

PRO: 7 

b) Start závodní dvojice v nižší třídě, než v poslední dosažené třídě králíka (opakované 

porušení Soutěžního řádu stejným závodníkem).  

• Zákaz startu závodní dvojice na MČR 2020, startovné se nevrací – PRO 4, 

PROTI 2, ZDRŽEL 1 

 

         

 

 

   Zápis provedla: Petra Molkupová                           Zápis ověřil: Miloslav Sedláček            


