
Branická liga 11-12 2019            
 

Těšíme se s vámi na další sérii závodů Branické ligy. Závody jsou primárně určeny všechny, kdo 

mají zájem o menší závody s přátelskou uvolněnější atmosférou. Na všechny závody v sérii, které 

se konají v Branické tělocvičně. Je umožněn vstup veřejnosti, ale pouze za předpokladu, že je 

schválen pořadatelem. Závody, které se konají na závodišti ve Velké Chuchli, jsou zároveň pojaty, 

jako předváděcí akce. 

Termíny a disciplíny: (TŘÍDY SE OTEVŘOU POUZE PŘI PŘIHLÁŠENÍ 3 RŮZNÝCH VODIČŮ) 

17.11.2019  Branická 
275/93 
147 00 Praha 
4-Braník 
 
 

rovinné dráhy 13:30-14:00 zdravotní přejímka 
(povinná pro všechny zvířata) 
14:00-16:30 závody 
16:30-17:00 vyhlašování a úklid 
(povinné pro všechny) 
 

15.12.2019  Branická 
275/93 
147 00 Praha 
4-Braník 

rovinné dráhy, 
skok vysoký 

13:30-14:00 zdravotní přejímka 
(povinná pro všechny zvířata) 
14:00-16:30 závody 
16:30-17:00 vyhlašování a úklid 
(povinné pro všechny) 

 

 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů. Dále poskytuji souhlas se 

zveřejňováním fotografií a video záznamů ze závodu. 

Souhlasím se zveřejněním startovních listin a výsledků. 

 

Na závody mají přednostní právo pro přihlášení dvojice, které skákali/skáčou s hopáky. 

Počet startů pro jednoho závodníka (člověka) je omezen na 8.  

Rozhodčí: 

Petra Vojtová, Viktoria Gallie, Nikol Šváchová 

Změna rozhodčích vyhrazena!!!  

 

Přihlašování na závody: 



Vaše přihlášky posílejte minimálně neděli před závody na email nikolsvachova@seznam.cz (do 

předmětu prosím napište Branická liga), platba závodu na místě před akcí (cena za start 50,-). 

 

Hodnocení závodu: 

Budou se konat dva běhy, způsob hodnocení bude určen v den závodu. 

 

Ustájení králíků: 

Pořadatel nezajišťuje ustájení králíků. 

Prosím všechny o sportovní obuv do tělocvičny (adresa Branická 93). 

 

Veterinární podmínky: 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata s platným očkováním a v odpovídajícím 

zdravotním stavu. Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat zvíře z objektu, pokud by vzniklo 

podezření 

ohledně jeho zdravotního stavu. 

Odesláním přihlášky závodník souhlasí se seznámením s platným soutěžním řádem KKH a jeho 

dodržováním. 

Startovné: 50,- za start/na místě 

Kontakt: 

Email:nikolsvachova@seznam.cz  Telefon:721612125 

Startovní listiny naleznete na http://hopacibranik.blogspot.com/  FB: Hopáci z Braníka 

Další informace: https://kralici-hop-praha-branik.webnode.cz/kontakt/ 

Jméno závodníka:  Člen klubu KKH: Ano/ne 

Email:  Telefon:  
Jméno králíka: VP Disciplíny: Datum: 
    

    

    
    

    

 

  

http://hopacibranik.blogspot.com/
https://kralici-hop-praha-branik.webnode.cz/kontakt/

