
Český svaz chovatelů – Klub Králičí hop 
ve spolupráci  
s Výstavištěm Lysá nad Labem  

pořádá závod v králičím hopu  

Závod je kvalifikační na Mistrovství Evropy 2020. 

Termín: 21. - 22. 3. 2020 

Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem, hala A1 
 

 

Odpovědný pořadatel: Kateřina Štveráčková 

 
Vyhlášené disciplíny:    

Sobota 21. 3. 2020:  

Rovinná dráha (střední, těžká, elitní třída)                                                                                                                                       

Parkur (střední, těžká, elitní třída) 

Neděle 22. 3. 2020: 

Rovinná dráha (lehká třída)                                                                                                                                                          

Parkur (lehká třída)                                                                                                                                                                  

Skok vysoký a skok daleký 



 

Parametry závodní dráhy: povrch koberec, rozloha 20x20m 

Závodit se bude ve dvou drahách. Skok vysoký a skok daleký předpokládáme také ve dvou drahách.  

 

Limity závodů: 

V rovinné dráze a parkuru se poběží vždy dva běhy, do výsledku bude započítán součet obou běhů. 
Časový limit i maximální čas běhů parkuru a rovinné dráhy bude stanoven rozhodčím a zveřejněn 
vždy před vyhlášeným během ve startovní listině.   
Počáteční výška skoku vysokého je 50 cm (do 70 cm se bude zvedat po 10-ti cm, poté po 5-ti cm), 
počáteční délka skoku dalekého je 100 cm (do 2 m se bude zvedat po 20-ti cm, poté po 10-ti cm).  
 
Ustájení králíků: v klecích majitele, pořadatel ubytování nezajišťuje 
 
 

Veterinární 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 (RHD) a jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny 
v imunitě proti těmto nákazám. Veterinární prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni 
startující králíci. Králíci, u nichž by byl shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do 
prostoru výstaviště!  
 

 

 

Předpokládaný program: 

 
Sobota 21.3.2020 
Registrace a přejímka králíků: 7,45 – 8,20 hod 
Slavnostní zahájení:                   8,30 hod 
Rovinná dráha:                           8,30 – 12,30 
Parkur:                                        13,00 – 17,00 
Vyhlášení výsledků:                  17,30 – 18,00 
 
Neděle 22.3.2020 
Registrace a přejímka králíků: 7,45-8,20 hod 
Slavnostní zahájení:                  8,30 hod 
Rovinná dráha:                          8,30-10,30 
Skok vysoký:                              10,30-12,00 
Parkur:                                       12,30-14,30 
Skok daleký:                              14,30-16,00 
Vyhlášení výsledků:                 16,30-17,00 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program závodu podle aktuální situace. 

 



Rozhodčí:  

Barbora Kohoutová, Miloslav Sedláček, Vítězslav Hajný (změna rozhodčích vyhrazena)  

 

Startovné: 
Každý první start závodníka ……………………………………………………………………………………………….. 100,-Kč 
Kterýkoliv další start závodníka se stejným nebo jiným králíkem …………………………………………  50,-Kč 
 

Startovné zasílejte na účet 273499468/0300 , teprve po připsání částky startovného na účet 
bude přihláška přijata.  
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení závodníka. 
 

 Zasílání přihlášek: 

 
Přihlášky zasílejte elektronicky emailem na adresu: marvankat@seznam.cz  
Přihlášky nebudou přijímány bez číšla výkonnostního průkazu! 
Odesláním přihlášky, dáváte souhlas pužívat vaše data k sestavení kvalifikací na Mistrovství 
Evropy. 
 

Uzávěrka přihlášek: 10.3.2020 nebo bude ukončena naplněním kapacity závodu. 
Přihláška bude přijata teprve po zaplacení startovného na účet. 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka. Platby zasílejte nejpozději do data uzávěrky 
přihlášek. 
 
Před závodem budou startovní listiny zaslány emailem. 
 

Souhlas s pravidly závodu 

 
Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem ČSCH-KKH, který je 

k dispozici na webových stránkách klubu KKH (www.kralicihop.eu ).  

Dále se všichni soutěžící zavazují k tomu, že budou plně nápomocni při přípravě závodní dráhy apod.  

Seznámení s těmito podmínkami a svoji vůli řídit se jimi stvrzují soutěžící odesláním svých Přihlášek 

k závodům. 

Přístup na závody 

Vstup na výstaviště bude umožněn bočním vjezdem do areálu výstaviště.                                              

Závodníci a pomocníci dostanou vstupní průkaz, který jim umožní volný vstup na výstaviště.  
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