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

 

SCHŮZE VÝBORU 13/2021


Datum konání: 19. 12. 2021


Výborová schůze proběhla online přes Google Meet.


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


Program: 

1. Mistrovství ČR 2023  
a) Zrušení střední třídy rovinné dráhy i parkuru na tomto mistrovství.  
PRO - 3, PROTI - 4, ZDRŽEL SE - 0  
 
b) Kvalifikační závody   
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. Propozice na kvalifikační závody musí být min. 5 
týdnů předem odeslány jednateli ke schválení. 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 vyhlásit (uvést v propozicích) a v případě nanaplnění potřebné kapacity, 
může pořadatel tyto třídy otevřít až po uzávěrce přihlášek kvalifikačních disciplín, ale pouze pro již 
přihlášené závodníky (z důvodu vyšších nákladů na konání závodu - pronájem prostor). Na 
kvalifikačních závodech je nutná přítomnost min. 3 rozhodčích. Plocha závodu musí být dostatečně 
veliká ke konání závodu na více drahách současně. Kvalifikační disciplíny rovinné dráhy a parkuru nelze 
dělit na 2 skupiny výsledků.   
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0 
 
Omezení celkového počtu startů na kvalifikačních závodech je možné pouze v odůvodnitelných 
případech po dohodě s výborem. 
PRO - 6, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 1 
 
c) Kvalifikace závodních dvojic  
Kvalifikační podmínky pro závodní dvojice zůstávají stejné jako na MČR 2022. 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. Kvalifikovat se může pouze člen klubu. Kvalifikace není přenosná 
na jinou závodní dvojici, ve které je králík členem. V případě, že se na kvalifikačním místě umístí nečlen 
klubu nebo elitní králík při startu v těžké třídě, kvalifikace získávají další dvojice v pořadí.  
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0


2. Vnitřní řád - závody 
Pořadatel - Závod může pořádat pouze 1 odpovědný pořadatel. Nelze v propozicích uvádět 
spolupořadatele. 
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0 
 
Nový typ závodů - závody lehkých tříd. Na těchto závodech je možné vyhlásit rovinnou dráhu a parkur v 
lehké třídě (bez skoku vysokého a dalekého). Takové závody bude pořadatel moci vyhlásit min. 2 týdny 
předem (tzn. poslat jednateli ke schválení). 
PRO - 6, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 1  
 
Rozdělování výsledků - Rozdělovat výsledky do 2 skupin (v případě 50 a více startujících) podle 
určeného pravidla.  
PRO - 1, PROTI - 4, ZDRŽEL SE - 2 
 
Nepřijetí na závody - Odpovědný pořadatel bude muset uvést důvod nepřijetí přihlášky závodníka do 
týdne od obdržení přihlášky.  
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0 



 
 
 
Povinnosti pořadatele - Po ukončení závodu pošle odpovědný pořadatel kompletní výsledkové listiny, 
stanovené odvody ze závodu a jejich vyúčtování do 2 týdnů od data konání závodu. 
PRO - 6, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 1  
 
Veterinární podmínky - Sjednotit podmínky povinného očkování králíků pro všechny závody. Tyto 
podmínky budou vytvořeny dle příbalových informací vakcín. 
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0


3. Vnitřní řád - tréninková centra 
Trenér v tréninkovém centru musí být alespoň 1 rok členem klubu a sám dosáhnout s králíkem těžké 
třídy (doložit fotkou VP). Pro platnou žádost musí trenér doložit minimálně 2 doporučení od oficiálního 
rozhodčího KKH. 
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0  

4. Klubová soutěž 2021  
Do letošního ročníku klubové soutěže nebudou započítáni králíci Nikoly Čapkové. Toto rozhodnutí bylo 
učiněno jako vyjádření nesouhlasu s chováním závodníka ke králíkům. Nikoly nevhodné chování bylo 
řešeno na několika závodech sezony 2021 a poukazuje na něj také větší množství závodníků. Klubová 
soutěž bude vyhlášena na členské schůzi (termín stanoven na 26. 2. 2022), kde bude toto stanovisko 
výboru veřejně prezentováno.  
PRO - 5, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 2


 

Další schůze výboru byla naplánována na 30. 12. 2021 od 19:30 hod online.


Zápis provedla: Barbora Kohoutová 	 	 	 	 	   Zápis ověřila: Petra Molkupová


