
Český svaz chovatelů, z.s., Klub Králičí Hop

 

SCHŮZE VÝBORU 9/2021


Datum konání: 29. 7. 2021


Výborová schůze proběhla online přes Google Meet.


Přítomni: Eva Beránková, Miroslava Davidová, Monika Davidová, Martina Hájková, Barbora Kohoutová, 
Petra Molkupová a David Rozkošný


Program: 

1. Mistrovství ČR 2021  
Bude zažádáno o dotaci města Kutná Hora v dotačním programu Malé projekty v oblasti sportu, výše 
požadovaného příspěvku 5 000 Kč. Zatím probíhá přihlašování účastníků, nutno oslovit potenciální 
sponzory. Propagace měsíc před akcí.  

2. Kvalifikační závody na MČR 2022  
Jedno z pravidel pro pořádání kvalifikačních závodů na MČR 2022 jsou zkušenosti pořadatele s 
pořádáním závodů. Toto bude jednatelem posouzeno u každého pořadatele individuálně, v případě 
pochybností rozhodne výbor. Bude přihlíženo na dodržování stanovených termínů a povinností 
pořadatele.  

3. Nedodržení povinností pořadatele 
Odpovědní pořadatelé, kteří do 1 měsíce od data konání závodu neodvedou odvody na účet klubu, 
nepošlou vyúčtování těchto odvodů pokladníkovi klubu nebo neodevzdají kompletní výsledky ze 
závodu, nebudou mít povoleny další závody, dokud nesplní tyto povinnosti.  

4. Vnitřní řád 
a) Připravovaný vnitřní řád klubu bude v platnosti od 1. 1. 2022.  
 
b) Členství - od roku 2022 navýšení poplatků za členství v klubu. Bez ohledu na věk bude členský 
příspěvek 200 Kč / os / rok a zápisné 100 Kč. 

5. Tréninková centra 
Z důvodu malého počtu tréninkových center a rostoucí poptávky po trénincích králičího hopu, budou na 
webu uvedeni “zkušení závodníci” - závodníci, kteří jsou ochotni začátečníka přizvat na trénink a naučit 
ho alespoň základy, ale nemají stálé místo a čas tréninků. Podmínky budou stejné jako u tréninkových 
center, kromě účasti na závodech alespoň v těžké třídě rovinné dráhy nebo parkuru. 


 

Příští výborová schůze bude 30. 8. 2021 od 18 hodin, místo ještě bude upřesněno. 

Zápis provedla: Barbora Kohoutová 	 	 	 	 	   Zápis ověřila: Petra Molkupová


