
Školení rozhodčích 

14.12.2019 

Restaurace Plzeňka, Smilova 386, Pardubice 

Přítomni: Nikol Šváchová, Viktoria Gallie, Miloslav Sedláček, Petra Vojtová, Bára Kohoutová, 

Lada Šípová, Petr David, Vítězslav Hajný 

 

Omluvena ze zdravotních důvodů: Erika Melušová 

 

Omluveni: Jindřich Šíp, Antonín Kratochvíl, Radim Vlačiha 

 

Schůze rozhodčích program: 

 

1. Zápis z minulé schůze rozhodčích. 

2. Doplnění bodu týkajícího se omezení výkonnostní kategorie (probrat návrhy od Petry 

Molkupové). 

3. Doplnění dokumentace veteránských tříd. 

4. Hodnocení skoku vysokého a dalekého, ujednocení pravidel, doplnění řádu. 

5. Vývoj odmítnutí po minulém školení a chování závodníků na trati. 

6. Probrání bodu 58. v soutěžní řádu (králík nesmí přecházet z lehké třídy do veteránů v případě, že 

nedosáhl střední třídy). 

7.Rozdělení soutěžního řádu a jeho přeformulování a podmět M. Davidové (skok vysoký a daleký). 

8. Seznámit rozhodčí s mezinárodním soutěžním řádem, jako příprava na ME, konající se v ČR v 

roce 2020. Možnost oficiálních překladů soutěžního řádu do češtiny. 

9. Naplánování další schůze rozhodčích na termín před ME (ideálně na jaře, před ME). 

10. Soustředění a další společné závody 

11. Různé 

 

 

 

 

1. Zápis ze schůze rozhodčích. 

• Doplnění bodu o zrušení úlevy odmítnutí v lehkých třídách. Dříve se v lehké třídě 

počítalo pouze jedno odmítnutí mezi dvěma skoky. Nově se počítají všechna jednotlivá 

odmítnutí stejně, jako je tomu ve vyšších třídách. 

Schváleno jednohlasně. 

 

2. Doplnění bodu týkajícího se omezení výkonnostní kategorie (probrat návrhy od Petry 

Molkupové). 

• Je povolen start králíků s omezením výkonnostní kategorie na MČR 2020. Další roky 

pravděpodobně bude omezeno (králíci nebudou moci startovat na MČR a na ME). 

Omezení výkonnostní kategorie je podle nejvyšší dosažené třídy (např. v situaci, kdy 

králík závodí ve středním parkuru a těžké rovince, může omezit maximální dosaženou 

kategorii, tzn.  na těžkou třídu). Označení VP pomocí oranžové samolepky přes hřbet 

výkonnostního průkazu. Další postup ke konzultaci s Petrou Molkupovou. Pověřena 

Nikol Šváchová. Omezení výkonnostní kategorie probíhá podle nejvyšší dosažené 

výkonnostní kategorie. 

•  

3. Doplnění dokumentace veteránských tříd. 

• Plánování zlepšení evidence králíků, kteří byli zařazeni do veteránských tříd. Možnost 

zveřejnění veteránu na webu KKH. Dále se bude projednávat na schůzi po MČR 2020. 

•  



4. Hodnocení skoku vysokého a dalekého, ujednocení pravidel, budoucí doplnění řádu. 

• Proběhla diskuze ohledně posuzování skoku vysokého a dalekého. 

•  

5. Vývoj odmítnutí po minulém školení a chování závodníků na trati. 

• Rozhodčí se shodli, že při závodech pozorují zlepšení chování závodníků na trati. 

•  

6. Probrání bodu 58. v soutěžní řádu (králík nesmí přecházet z lehké třídy do veteránů v 

případě, že nedosáhl střední třídy). 

• Proběhla diskuze, ve které se rozhodčí shodli, že by se měla k této problematice vyjádřit 

členská základna na členské schůzi 2020. Dořešení na schůzi rozhodčích, která se bude 

konat na jaře po MČR. 

•  

7. Rozdělení soutěžního řádu a jeho přeformulování. 

• Soutěžní řád by se měl skládat z úvodní strany, obsahu, formule: „Tento soutěžní řád 

slouží všem účastníkům KKH. Nelze sestavit soutěžní řád, který by pokryl všechna 

úskalí, která mohou nastat v průběhu závodů. Výklad soutěžního řádu záleží pověřeným 

rozhodčím, kteří by měli posoudit situaci podle svého nejlepšího vědomí a v souladu se 

zdravým rozumem.  

• Podnět M. Davidové: způsob vyhodnocování skoku vysokého a dalekého musí být 

specifikován v soutěžním řádu. Další postup pro sepsání propozic bude zpracován pro 

schůzi rozhodčích na jaře 2020. 

•  

Před školením byl vytvořen elektronický dotazník a byli jím obeslána část závodníků 

prostřednictvím sociálních sítí, aby se vyjádřili své názory na současnou situaci v králičím hopu. 

Výtah z výsledků dotazníku byl přednesen ostatním rozhodčím. V dalším období bude dále probíhat 

zpracovávání dotazníku, tentokrát již oficiální (ne anonymní) verze pro členy KKH. 

 

8. Seznámit rozhodčí s mezinárodním soutěžním řádem, jako příprava na ME, 

konajícímu se v ČR (2020). Možnost oficiálních překladů soutěžního řádu do češtiny. 

• Možnost schůzky rozhodčích před ME a probrání Evropského soutěžního řádu. O 

oficiální překlad Evropského soutěžního řádu do angličtiny byla požádána paní K. 

Wermuth. Je dále v řešení. 

•  

9. Naplánování další schůze rozhodčích na termín před ME (ideálně na jaře příštího 

roku, před ME). 

• Odloženo řešení tohoto bodu na další schůzi rozhodčích. 

•  

10. Soustředění+ další společné závody 

• Závodníci projevili zájem o školení v soutěžním řádu v předběžném dotazníku. 

• Návrh, aby se komise rozhodčích scházela alespoň dvakrát ročně. 

• Diskuze ohledně zkoušek rozhodčích. Předběžně zkoušky rozhodčích stanoveny na 

podzim roku 2020. 

•  

11. Různé 

• Další doporučení na zvětšení šířky překážek, hlavně u delších skoků. 

Diskuze ohledně složených překážek (a překážka ve tvaru písmena „V“). 



• Vedení napomenutí ve výkonnostním průkazu. Pokud závodník dostane od rozhodčího 

napomenutí, pak se důvod pro napomenutí s názvem závodu a razítkem rozhodčího musí 

uvést na vnitřní stranu obalu VP  před výsledky závodů (tzn. na první stranu). 

 

 

Zápis provedla Nikol Šváchová 

V Pardubicích, 14.12.2019 

 

Ověřil: Miloslav Sedláček 

 


