
Pravidla pro pořádání kvalifikačních závodů na MČR 2023 
 
Kvalifikace na MČR 2023 začnou začátkem léta. Zájemci o pořádání kvalifikačního závodu mohou 
hlásit termíny, místa konání a ostatní požadované informace jednateli do 31. 1. 2022. Následně 
bude výborem vybráno 10 závodů, které budou určeny jako kvalifikační na MČR 2023. Bude 
přihlíženo k vhodnosti termínu, místa konání a k předchozím zkušenostem se závody konané 
pořadatelem, který žádá o kvalifikační závody.


• Každý pořadatel závodů má možnost pořádat v daném kvalifikačním roce jeden kvalifikační 
závod. 

• Propozice na kvalifikační závody musí být min. 5 týdnů předem odeslány jednateli ke schválení. 

• Při kvalifikačních závodech se musí vždy vypsat všechny disciplíny, ve kterých je možné se 
kvalifikovat na MČR. 

• Na kvalifikačních závodech konaných na trávě není možné vyhlásit lehkou třídu a třídu veteránů 
z kapacitních důvodů. V případě halových kobercových závodů je možné tyto třídy otevřít po 
uzávěrce přihlášek pro již přihlášené závodníky (z důvodu vyšších nákladů na konání závodu - 
pronájem prostor). 

• Na kvalifikačních závodech není možné odmítnout přihlášku.  

• Rovinná dráha i parkur proběhnou dvoukolově, musí být hodnoceny součtem výsledků obou 
běhů.  

• V případě, že by se na kvalifikačním závodu účastnilo nějaké třídy rovinné dráhy nebo parkuru 
méně než 10 králíků, nebude v této třídě udělena žádná kvalifikace. 

• Kvalifikační disciplíny rovinné dráhy a parkuru nelze dělit na 2 skupiny výsledků. 

• 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. 
 
skok vysoký - počáteční výška 50 cm, do 70 cm se zvedá po 10 cm, poté po 5 cm 
skok daleký - počáteční dálka 100 cm, do 200 cm se prodlužuje po 20 cm, poté po 10 cm 

• Omezení celkového počtu startů na kvalifikačních závodech je možné pouze v odůvodnitelných 
případech po dohodě s výborem. 

• V případě, že by 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) nebo při nedodržování podmínek pro pořadatele, nebude pořadateli 
umožněno pořádání kvalifikačních závodů v příštím kvalifikačním roce. 

• Na kvalifikačních závodech je nutná přítomnost min. 3 rozhodčích. 

• Pořadatelé musí mít zkušenosti s pořádáním závodů. 

• Závodní plocha musí být dostatečně veliká ke konání závodu na více drahách současně. 

• Výsledkové listiny musí pořadatel odeslat do týdne od data konání závodů.


