
Český svaz chovatelů – Klub Králičí hop 
ve spolupráci  
s PVA EXPO Praha 

pořádá závod v králičím hopu  

  

Termín: 5.9.2020  (6.9.2020) 

Místo konání: Výstaviště Praha Letňany,  Beranových 667, Praha 9 - 
Letňany 

  
Vyhlášené disciplíny: 

Rovinná dráha lehká (max. 30 startů) 

Rovinná dráha střední  

Rovinná dráha těžká  

Rovinná dráha elitní 

Skok vysoký  – poč.výška 50cm 

Skok daleký – poč.délka 100cm 

Parkur lehký (max. 30 startů) 

Parkur střední  

Parkur těžký  

Parkur elitní 

Počet startů ve vyšších třídách není omezen. Pokud by však došlo k překročení kapacity závodního 

dne, bude závod vyhlášen jako dvoudenní s tím, že na neděli 6.9.2020 budou přesunuty lehké třídy a 

vyhlášen druhý skok vysoký a skok daleký tak, aby se mohli těchto skoků účastnit závodníci z lehkých 

tříd. 

Parametry závodní dráhy: povrch koberec, rozloha 20x40m 

Závod je vyhlášený jako kvalifikační na Mistrovství České republiky 2021. 

Předpokládaný program: 
Registrace a přejímka králíků: 8,00 – 8,30 hod 
Rovinná dráha:                           9,00 – 11,00 
Skok vysoký:                              11,00 – 12,00 

 

 



Parkur:                                        12,30 – 15,30 
Skok daleký:                               16,00 – 17,00 
Vyhlášení výsledků:                  17,30 – 18,00 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program i limity závodů podle aktuální situace. 

Limity závodů: 
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 50cm 
(navyšování do 70cm po 10cm), počáteční délka skoku dalekého je 100cm (prodlužování do 200cm 
po 20 cm).  
Rovinná dráha a parkur budou hodnoceny sčítáním výsledků dvou běhů. 
 
 
Ustájení králíků: v klecích majitele, pořadatel ubytování ani krmení 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 (nebude striktně vyžadováno vzhledem k ročnímu období) 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! 
Pozor – může být veterinární prohlídka již před vstupem na výstaviště. 
 
 
Rozhodčí:  
Miloslav Sedláček, Viktoria Gallie, Petra Vojtová, Lada Šípová, Erika Melušová (změna rozhodčích 
vyhrazena)  

 

Odpovědný pořadatel závodu: 
Ing. Lada Šípová Krejčová, spolupořadatel Veronika Krbcová 
 
Startovné: 
Každý první start závodníka ……………………………………………………………………………………………….. 100,-Kč 
Kterýkoliv další start závodníka se stejným nebo jiným králíkem …………………………………………  80,-Kč 
 
Závodníci a pomocníci mají zajištěn vstup na výstaviště zdarma. Pokud se budete chtít účastnit jako 
pomocník závodu, musíte zaslat svůj zájem také na e-mailovou adresu pořadatele. 
 
Zasílání přihlášek: 
Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: sipovalada@gmail.com. 
 

Uzávěrka přihlášek: 20.8.2020  
 
Přihláška bude přijata teprve po zaplacení startovného na účet 94-1056380297 / 0100,  
Variabilní symbol =  telefonní číslo uvedené v přihlášce, do zprávy pro příjemce uveďte jméno 
závodníka. Platby zasílejte nejpozději do data uzávěrky přihlášek. 
 
Před závodem bude zveřejněna startovní listina. 
 
 

mailto:sipovalada@gmail.com


 
 
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 ).  

Všichni soutěžící a přihlášení pomocníci se zavazují k tomu, že budou plně nápomocni při přípravě 

závodní dráhy a udržování závodní dráhy v případě, že k tomu budou vyzváni pořadatelem.  

Všichni soutěžící i pomocníci se zavazují dodržovat všechny povinnosti, které bude po nich vyžadovat 

pořadatel veletrhu For Pets a budou dbát pokynů hygieniků v rámci ochrany před virem Covid 19, 

které budou platit v době konání veletrhu.  

Seznámení s těmito podmínkami a svoji vůli řídit se jimi stvrzují soutěžící odesláním Přihlášky. 

  

Mapka místa závodu: 

 

Parkovat automobily přímo v areálu není možné. Je však možné vjet dovnitř na základě povolení k 

vjezdu (zajišťuje pořadatel) a poté autem vyjet ven zaparkovat na hromadné parkoviště v blízkosti 

stanice metra C - Letňany. Jinak je parkování zpoplatněno dle ceníku PVA Letňany. 

Dojezd je možný i metrem nebo hromadnou dopravou autobusy, zastávka přímo před areálem. 

http://www.kralicihop.eu/

