



Český svaz chovatelů, z.s., Klub králičí hop

 

SCHŮZE ROZHODČÍCH


Datum konání: 15. 5. 2022


Místo konání: Havlíčkův Brod, Hostinec u Palánů


Přítomni: Stanislav Čihák, Petr David, Viktoria Gallie, Vítězslav Hajný, Barbora Kohoutová, Jana 
Komarovová, Miloslav Sedláček, Lada Šípová Krejčová, Petra Vojtová, Adéla Vyvlečková


Omluveni: Kateřina Baštová


Program: 

1. Zahájení 
Předseda sboru rozhodčích Miloslav Sedláček přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi. Schůze byla 
svolána dne 15. 4. 2022 prostřednictvím e-mailu.


2. Odstoupení Nikol Šváchové  
Sbor rozhodčích obdržel od Nikol Šváchové (dne 29. 1. 2022) žádost o vyjmutí z rozhodcovského 
sboru, tzn. ukončení své funkce rozhodčího.  
 
Nikol byla ve zkušební komisi, je tedy potřeba dovolit chybějícího člena. Navržena Barbora Kohoutová. 
PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 1 

3. Připomínky od závodníků 
Od poslední schůze přišlo na mailovou adresu předsedy rozhodčích několik připomínek z řad 
závodníků. Sbor si tyto připomínky přečetl, prodiskutoval a vzal je na vědomí. 

4. Změny v Soutěžním řádu 
bod 3 - Závodníkům musí být minimálně 10 let v den svého prvního závodu. 
 
bod 6 - Králík nesmí v jeden závodní den během jednoho závodu soutěžit ve více týmech. 
 
bod 8 - Bylo přidáno, že králík nesmí být nesen za postroj a závodník ho nesmí pustit na zem z 
nepřiměřené výšky. Při opakovaném hrubém chování bude závodník diskvalifikován z celého závodu. 
Těžké a opakované případy špatného chování ke králíkům budou k dalšímu šetření předány sboru 
rozhodčích.  
 
bod 13 - Elitní třídy se mohou účastnit králíci starší 10 měsíců. Samice, které jsou méně než 3 měsíce 
po porodu, se nesmí závodu účastnit. Po chirurgickém zákroku (např. kastrace samce/samice a jiné 
zákroky) se králík po dobu 3 měsíců nesmí zúčastnit závodu.  
 
bod 15 - Na vodítku a postroji nesmí být žádné ozdoby, které by rušily či ovlivňovaly běh králíka. 
 
bod 24 - Při shození zlomové překážky se chyba nepočítá. 
 
bod 25 - Na překážce, která byla chybně postavená nebo spadla před skokem králíka, se chyba 
nepočítá (pouze při vynechání). Pokud by byla překážka nebezpečná, rozhodne o postupu rozhodčí.  
 
bod 27 - Důvody k diskvalifikaci ze závodu z běhu 



 
bod 28 - a) Důvody k napomenutí před případnou diskvalifikací ze závodního dne: 
Přidáno napomenutí za trestání králíka (např. po nepovedeném skoku). 
 
bod 28 - b) Důvody k diskvalifikaci závodníka ze závodu: 
Hrubé zacházení s králíkem po celou dobu konání závodu a kdekoliv v prostoru závodu. 
Při opakovaném totožném napomenutí (jakémkoli). 
 
bod 32 - Vzdálenost mezi překážkami v těžké a elitní třídě je nejméně 300 cm. 
 
bod 33 - Vzdálenost mezi překážkami v těžké a elitní třídě je nejméně 300 cm. 
 
bod 36 - Pokus je zahájen pokynem rozhodčího. 
 
bod 37 - Neúspěšný pokus nastane, pokud: Králík proběhne mezi laťkami tak, že se dotýká země (i 
když při tom nedojde ke shození latěk). Králík se dotkne kteroukoliv končetinou pevného spoje na 
začátku překážky (neplatí pro dotek z vnější části). Člověk se v metrové linii dotkne králíka více než 10x. 
Králík se při doskoku dotkne bočnice.  
 
bod 38 - Překročení linie neplatí pro vodiče. 
 
bod 39 - Při zpětném porovnávání výsledků je lepší králík, který danou délku vynechal, než králík, který 
tento pokus skočil. 
 
                Příklad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod 43 - Pokus je zahájen pokynem rozhodčího. 
 
bod 44 - Neúspěšný pokus nastane, pokud: Člověk se v metrové linii dotkne králíka více než 10 krát. 
 
bod 45 - Překročení linie neplatí pro vodiče. 
 
bod 46 - Při zpětném porovnávání výsledků je lepší králík, který danou výšku vynechal, než králík, který 
tento pokus skočil. 
 
bod 53 - smazáno (Klubová soutěž - součástí Vnitřního řádu) 
 
bod 56 - U těžké třídy jsou body pro přestup do elitní třídy započítány pouze v případě získání pouze 2 
chyb a méně maximálně 2 chyb v jednom běhu. 
 
bod 58 - Do třídy veteráni může přestoupit králík, který dosáhl alespoň střední třídy. Veteráni nesmí 
závodit ve skoku vysokém a dalekém. 
 
bod 66 - Pro získání certifikátu musí králík překonat výšku 80 cm nebo délku 200 cm. 
 
bod 69 - aktualizováno dle Vnitřního řádu 
 
bod 80 - Plocha parkuru musí být minimálně 100 m2 pro lehkou a střední třídu. Pro těžkou a elitní třídu 
musí být plocha parkuru min. 150 m2. 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bod 81 - a) Náběhová nebo doskoková strana překážky musí být vzdálená min. 200 cm od ohraničení 
plochy. 
 
bod 84 - Pro rovinnou dráhu a parkur je minimální šířka překážky (délka tyček) 60 cm (na těžkou a elitní 
třídu je doporučeno 70 cm), maximální šířka překážky je 80 cm. Pro skok vysoký a daleký je min. šířka 
90 cm (doporučeno 100 cm).  
 
bod 88 - c) Vzdálenost mezi tyčkami nesmí být větší než 10 cm. 
 
bod 95 - Povinnosti odpovědného pořadatele: Domluvit delegaci rozhodčího, domluvit se s rozhodčím 
na vyplacené odměně a počtu odpískaných startů. Před závodem je pořadatel povinen rozhodčího 
seznámit s celkovým počtem přihlášeným startů. 
 
bod 96 - Smazat: …pokud to není v propozicích akce zřetelně uvedeno jinak. V případě oficiálních 
závodů musí být tato podmínka dodržena.  
 
Kapitola 8 - smazána, hry budou uvedeny na klubovém webu 
 
 

Zápis provedla: Barbora Kohoutová 	 	 	 	 	   Zápis ověřil: Miloslav Sedláček


