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

 

SCHŮZE VÝBORU 8/2022


Datum konání: 24. 2. 2022


Výborová schůze proběhla online přes Google Meet.


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


Program: 

1. Kvalifikační závody na MČR 2023  
Dle zaslaných žádostí bylo vybráno celkem 10 závodů od 10 pořadatelů, které budou kvalifikační pro 
Mistrovství ČR v roce 2023.  
 
Jedná se o tyto závody: 
4. 6. 2022 - České Budějovice - Jindřiška Vovesná 
18. - 19. 6. 2022 - Štěpánov - Petr David 
16. 7. 2022 - Pardubice - Andrea Krupařová 
23. 7. 2022 - Velké Bílovice - Milan Judas 
13. - 14. 8. 2022 - Velké Přítočno - Adéla Vondráková 
10. 9. 2022 - Pardubice - Eva Beránková 
1. 10. 2022 - Horní Beřkovice - Anna Křepínská 
15. - 16. 10. 2022 - Svinčany - David Rozkošný 
12. 11. 2022 - Králíky - Martina Hájková 
7. - 8. 1. 2023 - Dolní Cerekev - Barbora Kohoutová 
 
Milan Judas bude moci závod pořádat pouze pod podmínkou dodání výsledkových listin ze závodů v 
minulém roce (I. Yellow Spotty Cup, I. Marco Cup a Hop do Štítné) 
 
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0


2. 8. Mistrovství Evropy 
Hodnocení rovinné dráhy a parkuru: první kolo a finále. Do finále postupuje první polovina králíků podle 
výsledku z prvního kola. Do konečného výsledku se počítá součet chyb z obou běhů a čas z finálového 
běhu. 
 
Skok vysoký a daleký bude začínat a postupovat stejně jako na Mistrovství ČR. 
 
Uzávěrka přihlášek pro všechny státy bude 25. 9. 2022. 
 
Česká reprezentace bude mít startovné hrazeno klubem, ubytování si každý závodník hradí sám.


3. Kvalifikace na 8. ME 
Budou vyhlášeny 3 závody v těchto termínech: 27. - 28. 8. 2022, 3. - 4. 9. 2022 a 17. - 18. 9. 2022. Tyto 
závody budou sloužit jako kvalifikační na letošní Mistrovství Evropy. Všechny závody budou kobercové. 
Místa konání kvalifikačních závodů budou ještě upřesněna a budou rozmístěna do různých částí ČR. 
Výbor uvítá pomoc s těmito závody nejen od pořadatelů.  
 
Pro kvalifikaci se závodní dvojice musí zúčastnit 2 závodů ve stejné výkonnostní kategorii dané 
disciplíny a být úspěšná. Kvalifikace bude udělena na základě bodového hodnocení pro prvních 20 
umístěných v disciplíně. (1. místo - 20 bodů … 20. místo - 1 bod). Závodník si může králíky rozdělit a 
účastnit se tak všech 3 závodů.  
 
Celkový počet startů na závodech není omezen. Pouze pro lehkou a střední třídu je omezení 5 králíků 
na závodníka. Skoku vysokého a dalekého se mohou zúčastnit pouze králíci, kteří v těchto disciplínách 
na předchozích závodech skočili chovnost (V - 70 cm a D - 180 cm). 



 
Hodnocení rovinné dráhy a parkuru: první kolo a finále. Do finále postupuje první polovina králíků podle 
výsledku z prvního kola (min. ale 20 králíků). Do výsledku se počítá součet obou běhů. 
Skok vysoký a daleký bude začínat a postupovat stejně jako na kvalifikačních závodech na MČR. 
 
Na obou kvalifikačních závodech musí závodní dvojice odstartovat v aktuální výkonnostní kategorii 
dané disciplíny. Na kvalifikačních závodech nebudou uděleny body k přestupu, certifikáty uděleny 
budou. 
 
Kvalifikace budou uděleny a oznámeny 19. 9. 2022. Závodníci poté musí potvrdit účast do 23. 9. 2022. 
 
Kvalifikovat se může pouze člen klubu, kterému v termín ME bude min. 10 let. Mistři ČR 2022 jsou 
kvalifikovaní automaticky. 


Další schůze výboru byla naplánována na 26. 2. 2022 od 10:00 hodin v Havlíčkově Brodě.


Zápis provedla: Barbora Kohoutová 	 	 	 	 	   Zápis ověřila: Petra Molkupová


