
Český svaz chovatelů – Klub Králičí Hop pořádá kvalifikační závod                  
na Mistrovství České republiky 2021 

MAXVINČANY 
 

TERMÍN 29. 8. 2020

MÍSTO KONÁNÍ Fotbalové Hřiště Svinčany, Přelouč 535 01

VYHLÁŠENÉ DISCIPLÍNY

Rovinná dráha - střední třída, těžká třída, elitní třída

Parkur - střední třída, těžká třída, elitní třída

Skok vysoký

Skok daleký

PODMÍNKY TRATI A LIMITY ZÁVODŮ

Rovinná dráha a parkur budou mít 2 kola, do umístění se počítá součet 
obou běhů. Časový limit i maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru 
bude stanoven rozhodčím a vyvěšen vždy před začátkem závodu.  
Počáteční výška skoku vysokého je 50 cm, do 70 cm se zvedá po 10 
cm, poté po 5 cm.  
Počáteční délka skoku dalekého je 100 cm, do 200 cm se zvedá po 20 
cm, poté po 10 cm.

Dráha - travnatý povrch, 60 x 30 m

Zázemí králíků – v klecích majitele, pod přístřeškem

ROZHODČÍ Vítězslav Hajný, Barbora Kohoutová

Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata. Všichni závodící králíci 
se musí prokázat platným očkovacím průkazem. Přejímkou před 
začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci.



PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM

7.30 – 8.00 prezence a přejímka 

8.15 – 11.30 rovinná dráha

11.30 – 13.00 skok vysoký

13.00 – 16.30 parkur

16.30 – 18.00 skok daleký

18.30  vyhlášení

STARTOVNÉ

Za závodníka - 50 Kč

Za každý start - 70 Kč

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlášky zasílejte na mail kohoutova.barca@seznam.cz

Uzávěrka - 16. 8. 2020

Přihláška bude platná teprve po zaplacení startovného na účet, pokyny 
k platbě budou zaslány po obdržení přihlášky.

Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním 
řádem ČSCH-KKH, seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem 
stvrzují zasláním přihlášky. Všichni soutěžící se také zavazují k tomu, 
že budou plně nápomocni a přispějí k hladkému a klidnému průběhu 
závodu.

ODPOVĚDNÝ POŘADATEL

Barbora Kohoutová, U Kulturního domu 774, 394 70 Kamenice nad 
Lipou                                                                                                                                                     
Mail -  kohoutova.barca@seznam.cz                                                                                                 
Tel. číslo -  +420 739 940 207

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

https://kralicihop.eu/zavody/soutezni-rad/
https://kralicihop.eu/zavody/soutezni-rad/

