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

SCHŮZE VÝBORU 12/2021
Datum konání: 17. 12. 2021
Výborová schůze proběhla online přes Google Meet.
Přítomni: Miroslava Davidová, Monika Davidová, Martina Hájková, Barbora Kohoutová, Petra Molkupová,
David Rozkošný
Omluveni: Eva Beránková
Program:
1. Body odsouhlasené v období mezi schůzemi
Porušení řádů - Elišce Dohnalové byl udělen kárný trest z důvodu opakovaného porušování soutěžního
řádu v následujících bodech: neoprávněný start ve střední třídě, vědomá záměna závodníka na startu.
Trestem je zákaz závodění na 2 měsíce. Oznámení o tomto rozhodnutí bylo odesláno poštou.
(rozhodnuto 29. 11. 2021, Messenger)
Rabbit Jumping Moravia 2021 - Na tomto závodu byly rozdělené střední třídy do 2 výsledků, což na
kvali kačních závodech nelze dle rozhodnutí výboru z 22. 7. 2020, pořadatel byl na toto předem
upozorněn. Kvali kace jsou počítány sečtením obou skupin výsledků. Pořadateli byl 10. 12. (den před
závody) odeslán mail s informací ohledně počítání kvali kací ve středních třídách s prosbou o oznámení
této skutečnosti rozhodčím a závodníkům.
2. Mistrovství ČR 2022
Byla rezervována hala v Prostějově na 12. 2. 2022. Mistrovství proběhne v souladu s aktuálně platnými
protiepidemickými opatřeními. Cena za pronájem haly je 1200 Kč/hod, v případě konání akce bez
diváků 1000 Kč/hod. Pokud nebude možno MČR uskutečnit, náhradní termín byl stanoven na 9. 4.
2022. Do výsledku rovinné dráhy a parkuru se bude počítat součet prvního i nálového kola. Propozice
a přihlašování od neděle 19. 12. 2021, uzávěrka přihlášek 12. 1. 2022. Je potřeba obstarat potřebné
množství koberců, zjistit možnosti dotací, oslovit sponzory a zajistit veterináře na přejímku.
3. Mistrovství Evropy
Žádný ze zástupců účastnících se zemí nevyjádřil nesouhlas s naším navrhovaným termínem 18. - 20.
11. 2022, je potřeba zjistit dostupnost sportovní haly v Jindřichově Hradci a na tento termín ji
rezervovat.
4. Výroční členská schůze
Členská schůze byla naplánována na 26. 2. 2022, místo konání bude ještě upřesněno. Do programu
schůze bude zařazeno hlasování o vývoji vlastní aplikace a nální podobě vnitřního řádu (bude
rozesláno členům zároveň s programem schůze).
5. Schůze rozhodčích
Do dnešního data výbor neobdržel žádné podklady o práci sboru rozhodčích v letošním roce. Jednatel
požádá předsedu rozhodčích o doložení informací.
6. Vnitřní řád
O jednotlivých bodech budou hlasovat všichni členové výboru na příští schůzi. Datum platnosti řádu
nebude od 1. 1. 2022, ale až po schválení členskou schůzí.
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Zápis ověřila: Petra Molkupová
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Zápis provedla: Barbora Kohoutová

