
II.

SILESIA CUP 
Český svaz chovatelů – Klub králičí hop ve spolupráci s ZO ČSCH 
Opava Kylešovice vyhlašuje kvalifikační závod na MČR 2020… 

                                                               …. II. SILESIA  CUP 
 Vyhlášené disciplíny: 

- Rovinná dráha (lehká, střední, těžká, elitní) 

- Parkur (lehký, střední, těžký, elitní) 

- Skok vysoký 

- Skok daleký 

Rovinný závod a parkur bude vždy dvoukolový s tím, že se oba běhy budou sčítat.  

Datum konání:  31.8.2019 
Místo konání závodu:    Bílovecká 1181/182, 747 06 Opava-Kylešovice                          
(okr. Opava), Chovatelský areál 

Povrch trati: tráva 

Rozměr plochy 7 x 40m 

Časový limit i maximální čas běhů parkuru a rovinné dráhy bude stanoven 
rozhodčím a vyvěšen vždy před vyhlášeným během ve startovní listině.  

Počáteční výška skoku vysokého je 40cm, počáteční délka skoku dalekého je 60cm. 

Rozhodčí: 
Petr David, Adéla Vývlečková 



Startovné: 
Každý závodník (platí jednou)………………………………100Kč 
Každý start závodníka………………………………………....60Kč 

Úhrada startovného na účet 3011449093/0800  
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím celé jméno závodníka. 

Uhrazené startovné se nevrací pokud není přihláška odmítnuta pořadatelem. 

Zdravotní podmínky: 
Všichni závodící králíci se musí prokázat platným Očkovacím průkazem (nebo 
Veterinárním potvrzením), ze kterého je zřejmé, že byli nejméně 3 týdny před 
závodem vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků a jsou podle vakcinačního 
schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. (Obvykle se 
jedná o 1 rok proti moru králíků a o 6 měsíců proti myxomatóze).  

Králík musí být zdravý a ve sportovní kondici. Březí ani kojící samice se nesmí 
účastnit závodu. Zdravotní prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni 
startující králíci. Zvířata která neprojdou zdravotní přejímkou ve stanovené době se 
nesmí závodu zúčastnit! 

Ubytování králíků po dobu soutěže v klecích soutěžících. 

Předpokládaný program: 
8.00 – 9.00 - Prezence účastníků  
9.00 – 12.30 – Rovinná dráha 

12.30 – 13.00 – Přestávka 

13.00 – 14.00 – Skok vysoký 

14.00 – 16.30 – Parkur 

16.30 – 17.30 – Skok daleký 

17.30 – 18.00 – Vyhlášení výsledků 

Uvedené časy jsou pouze orientační a pravděpodobně se budou měnit vzhledem 
k počtu startů a dalším okolnostem 😊  

Zasílání přihlášek: 
Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu michaela.hulkova@post.cz nebo písemně 
na adresu: Mgr. Lada Hůlková, Rolnická 98, Opava 747 05 

mailto:michaela.hulkova@post.cz


Uzávěrka přihlášek 18.8.2019 
Přihláška bude přijata po uhrazení startovného a potvrzení pořadatelem. 

Počet startů není omezen.  
Potvrzení pořadatelem do 20.8.2019. 

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout. 

Pořadatel si vyhrazuje právo program uzpůsobit každému typu závodu a počtu 
účastníků. 

Změna rozhodčích vyhrazena. 

Odpovědný pořadatel Mgr. Lada Hůlková 

Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem KKH, 
který je k dispozici na https://drive.google.com/drive/folders/
1bU1tfxMzDoe23bqLVJVca6-AdDxVTy0A . Seznámení s ním a svoji vůli řídit se 
tímto řádem řídit stvrzují soutěžící svým podpisem na Přihlášce k závodům! 
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