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

 

ZÁPIS VÝBORU červen 2022


ONLINE SCHŮZE, 9. 6. 2022 

1. Kvalifikační závody na ME  
Pro kvalifikační závod na Moravě byla vybrána hala v Jedovnici. Mají volné oba termíny v září, pronájem 
700 Kč / hod. Na místě je i možnost ubytování. Pro kvalifikační závod v jižních Čechách byla vybrána 
hala v Soběslavi. Pronájem 500 Kč / hod, volné první 2 termíny, místní ubytování je volné pouze na 2. 
termín. Kvalifikační závod ve “středu ČR” je stále v řešení - haly nejsou schopné slíbit volný termín. 


2. Plakety pro Championy 
Plakety novým Championům budou předány na kvalifikačním závodu ve Štěpánově. Dvě plakety byly 
na žádost majitelů a vodičů vyrobeny 2x, za druhou plaketu zaplatí výrobní cenu.  

ONLINE SCHŮZE, 30. 6. 2022  

3. Seminář pro závodníky 
Byl vyvěšen seminář pro závodníky, který se uskuteční 5. 7. 2022 v Kuřimi, povede jej Miloslav 
Sedláček. Seminář je určen pro začínající závodníky, bude zaměřen i na Soutěžní řád.  

4. Kvalifikační závody na ME 
Pro třetí kvalifikační závod byla vybrána hala v Chlumci nad Cidlinou. S ohledem na dostupnost 
jednotlivých hal byla k již známým termínům vybrána místa konání jednotlivých závodů a 29. 6. 
zveřejněna na webu. 
 
27. - 28. 8. 2022 - Chlumec nad Cidlinou, Slavíčkova hala, 550 Kč / hodina 
3. - 4. 9. 2022 - Soběslav, TJ Spartak, 500 Kč / hodina, ubytování v areálu - 250 Kč / osoba  
17. - 18. 9. 2022 - Jedovnice, Sportovní hala SPŠ, 700 Kč / hodina, ubytování v areálu - 300 Kč / osoba 
 
Byl osloven sbor rozhodčích o účast na kvalifikačních závodech.  
 
Kvalifikační závody jsou určeny výhradně pro kvalifikaci králíků. Nebudou přidělovány postupové body. 
Účastnit se může pouze člen klubu. Startovné 50 Kč / start, ubytování králíků vlastní (zázemí v šatnách), 
uzávěrky přihlášek na každý závod 14 dní předem. Na závodech nebudou oceněna žádná umístění. 
Nutnost absolvovat 2 závody.  
 
Zapůjčení překážek zajistí firma Kubias.  
ZODPOVÍDÁ - Beránková 
 
Na kvalifikační závody a poté na Mistrovství Evropy klub zakoupí nové koberce. Je potřeba ověřit 
nabídku na trhu a cenovou dostupnost.  
ZODPOVÍDÁ - Kohoutová 

5. Revizní komise 
Reakce na zápis ze schůze revizní komise dne 18. 6. 2022. 
bod 4 - Bude zveřejněno na webu. ZODPOVÍDÁ - Kohoutová, TERMÍN - 10. 7. 2022 
bod 7 - odpověď Nikole Čapkové - Petra Molkupová odpověděla dne 8. 1. 2022 

Zápis provedla: Barbora Kohoutová 	 	 	 	 	   


Zápis ověřili: Eva Beránková, Miroslava Davidová, Monika Davidová, Martina Hájková, Petra Molkupová, 
David Rozkošný


