
Třetí Přelovický Skok 3.8.2019

                   

Propozice kvalifikačního závodu na MČR 2020

Odpovědný pořadatel: Pavlína a Václav Němečkovi

Místo konání: HŘIŠTĚ TJ PŘELOVICE

Datum konání: 3.8.2019

Registrace a zdravotní přejímka zvířat: 7:00 – 8:00hod

Zvířata, která neprojdou ve stanovené době zdravotní přejímkou, se nesmí závodu zúčastnit.

Vyhlášené disciplíny:

 Rovinná dráha (lehká třída , střední třída, těžká třída, elitní třída)
 Parkur (lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída)
 Skok daleký
 Skok vysoký

Předpokládaný program:

07:00 – 08:00– registrace a zdravotní přejímka králíků
08:00– 08:10 – slavnostní zahájení



08:10 – 10:30 – rovinná dráha
10.35 – 12:35 – skok vysoký
12:40 – 14:40 – parkur
14:45 – 17:15 – skok daleký
18:30 – vyhlášení výsledků

Povrch: Travnatý,rozměr plochy 30x30.

Pořadatel  si  vyhrazuje  právo  program  uzpůsobit  každému  typu  závodu  a

počtu přihlášených účastníků.

Dle počtu přihlášených se bude startovat na jedné či současně na dvou nebo
třech drahách.

Ceny: U vypsaných disciplín budou oceněna vždy první  tři  místa ve všech

kategoriích.

Pravidla oficiální  soutěže: Soutěž ve vypsaných disciplínách bude probíhat

podle pravidel Klubu Králičí Hop viz.: www.kralicihop.eu

Skok vysoký: Počáteční výška 50cm

Skok daleký: Počáteční dálka 100cm

Hodnocení rovinné dráhy: Dva běhy, počítá se lepší výsledek.

Hodnocení parkuru: Dva běhy, počítá se lepší výsledek.

Časový limit  pro rovinnou dráhu a parkur bude stanoven rozhodčím před

závodem a vyvěšen na startovní listině.

Startovné:

Každý start závodníka.……………………………………………………….. 80,-Kč

http://www.kralicihop.eu/


Startovné zasílejte na účet: 2867772133 /0800 do kolonky zpráva pro 

příjemce uvádějte: jméno.

Úhrazené startovné se nevrací, pokud není přihláška odmítnuta pořadatelem.

Rozhodčí:Miloslav Sedláček, Vítězslav Hajný,Antonín Kratochvíl,(změna 

rozhodčích vyhrazena)

Veterinární  podmínky: Závodu  se  smí  zúčastnit  pouze  zdravá  zvířata,  v

optimální  kondici,  bez zjevných příznaků onemocnění  nebo zranění.  Kojící

samice  a  březí  králice  se  závodu  nesmí  zúčastnit.

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.) Zdravotní prohlídkou před začátkem soutěže

musí projít všichni startující králíci.

Ustájení králíků: Ve vlastních boxech či klecích.

Občerstvení: Bude zajištištěno přímo na místě TJ klubem a bude možnost

objednání pizzy.

Vyplněnou přihlášku zašlete na: pavla.nemeckova01@gmail.com

Termín zaslání: Nejpozději do 20.7.2019

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu omezit počet startů!

Vaše přihláška je platná až po zpětném potvrzení pořadatelem!

mailto:pavla.nemeckova01@gmail.com


Potvrzení přihlášek bude zasláno emailem nejpozději do 27.7.2019.

        Těšíme se na Vás, nezapomeňte s sebou vzít dobrou náladu.


	Třetí Přelovický Skok 3.8.2019
	
	Propozice kvalifikačního závodu na MČR 2020
	Místo konání: HŘIŠTĚ TJ PŘELOVICE
	Datum konání: 3.8.2019
	Registrace a zdravotní přejímka zvířat: 7:00 – 8:00hod
	Zvířata, která neprojdou ve stanovené době zdravotní přejímkou, se nesmí závodu zúčastnit.
	Povrch: Travnatý,rozměr plochy 30x30.
	Skok vysoký: Počáteční výška 50cm
	Skok daleký: Počáteční dálka 100cm
	Hodnocení rovinné dráhy: Dva běhy, počítá se lepší výsledek.
	Hodnocení parkuru: Dva běhy, počítá se lepší výsledek.
	Časový limit pro rovinnou dráhu a parkur bude stanoven rozhodčím před závodem a vyvěšen na startovní listině.
	Startovné:
	Veterinární podmínky: Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata, v optimální kondici, bez zjevných příznaků onemocnění nebo zranění. Kojící samice a březí králice se závodu nesmí zúčastnit. 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.) Zdravotní prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci.
	Ustájení králíků: Ve vlastních boxech či klecích.
	Termín zaslání: Nejpozději do 20.7.2019
	Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu omezit počet startů!
	Vaše přihláška je platná až po zpětném potvrzení pořadatelem!
	Potvrzení přihlášek bude zasláno emailem nejpozději do 27.7.2019.
	Těšíme se na Vás, nezapomeňte s sebou vzít dobrou náladu.

