
 Český svaz chovatelů – Klub Králičí Hop 

vyhlašuje 

Single Cup 2019 

 

 

 

 

Závod je zařazen mezi Kvalifikační závody na MČR 2020.  
Závody jsou dvoudenní, proběhnou v areálu lovecké chaty Bumbálky (katastr obce Chotěboř). 

K dispozici bude venkovní i vnitřní posezení, je možné postavit stany zdarma. Sociální zázemí: 

k dispozici WC, občerstvení, kuchyňka, lednička. 

Datum konání: 27.-28.7.2019 

Odpovědný pořadatel: Lada Šípová + Králičí hop Chotěboř 

Místo konání: Lovecká chata Bumbálka, Chotěboř, umístění viz mapka: 

 



Vyhlášené oficiální disciplíny:   

• Rovinná dráha (veteráni, lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída) 

• Skok daleký 

• Skok vysoký 

• Parkur (veteráni, lehká třída, střední třída, těžká třída, případně elitní třída) 
 
Elitní a veteránská třída bude vyhlášena pouze v případě přihlášení tří účastníků. 
V případě, že se potřebný počet závodníků nepřihlásí, budou elitní zvířata závodit v těžké třídě. 
Závod v Rovinné dráze a parkuru bude dvoukolový. Do výsledku se započítává součet běhů. 
 

Možné neoficiální disciplíny 

• Duely 

 

Předpokládaný program:   

Sobota:  8,00 – 9,00 – registrace a zdravotní přejímka králíků 

              9,00 – 12,00 – Rovinná dráha 
                   12,00 – 13,00 – polední přestávka 
                   13,30 – 14,30 – přednáška (Barvy králíků – správné názvy, genetika)        
                   15,00 – 17.00 – skok daleký  
                   17,00 – 18,00 – Duely (v případě zájmu) – jinak 1 hodinová přestávka 
                   18,00 – 19,30 – skok vysoký 
                   21,00 – společná večeře (zdarma), táborák (pokud nebude platit zákaz ohně) 

Neděle:   8,45 – 9,00 – registrace a zdravotní přejímka králíků, kteří přijedou až v neděli 

                     9,30 – 12,00 – parkurová dráha 
                   12,00 – 13,00 – polední přestávka  
                   13,00 – 14,00 – Duely (v případě zájmu) 
                   14,30 -  vyhlášení výsledků    
 
Pořadatel si vyhrazuje právo program přizpůsobit každému typu závodu a počtu přihlášených 
účastníků. 

 

Podmínky trati a limity závodů: 

Trať: travní povrch, rozměry dle potřeby, minimálně 20 x 30 m. 
 
Časový limit i maximální čas běhů parkuru a rovinné dráhy bude stanoven rozhodčím před závodem a 
vyvěšen vždy před vyhlášeným během ve startovní listině. 
V případě přihlášení vyššího počtu závodníků budou postaveny dvě závodní dráhy.   
Počáteční výška skoku vysokého je 45cm, počáteční délka skoku dalekého je 60cm. 

 

Rohodčí:  
Jindřich Šíp, Lada Šípová, Nikol Šváchová (změna rozhodčích vyhrazena) 
 
 

 Startovné: 



 
První start závodníka …………..…………………………………………………………………………………………….. 100,-Kč 
Kterýkoliv další start závodníka se stejným nebo jiným králíkem ….…………………………………….   50,-Kč 
Start v neoficiálních soutěžích  ……………………………………………………………………………………………   30,-Kč 
Upozornění: Nečlen Klubu Králičí Hop (ČSCH-KKH) může startovat pouze v lehké třída rovinné 
dráhy a parkuru, a v neoficiálních soutěžích! 
Startovné uhraďte předem na účet 94-1056380297/0100. Bez zaplacení startovného nebude 
přihláška přijata. 
Počet startů není omezen. 

 

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 myxomatóze.) Zdravotní 

prohlídkou před vstupem do soutěžního areálu musí projít všichni králíci.  

Ubytování králíků po dobu soutěže: 

Králíky je nutné ubytovat v klecích majitele. V případě potřeby je možné ubytovat v klecích 

pořadatele (omezený počet). Potřebu zajistit ubytování je nutné vepsat do přihlášky! Seno bude 

k dispozici, pozor v areálu není k dispozici pitná voda pro lidi (pouze užitková). 

Zasílání přihlášek: 

 

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: sipovalada@gmail.com.  
nebo písemně na adresu: Lada Šípová, Mezi Domy 790, Jesenice. Případné dotazy na tel.: 
603 576 168 nebo FB adrese Kraličí hop Chotěboř. 
Všichni soutěžící souhlasí s tím, že pomohou na akci (časomíra, zvedání latěk apod.)  v případě, že 
budou pořadatelem vyzváni.  
Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem KKH, který je k dispozici 

na webových stránkách klubu KKH (www.kralicihop.eu ). Seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto 

řádem řídit stvrzují soutěžící svým podpisem na Přihlášce k závodům! 

Uzávěrka přihlášek: 20.7.2019 

 

 

 

http://www.kralicihop.eu/

