
ZasTenHop 
Termín konání závodu:  3. 10. 2020 

Místo konání závodu: Zásada 344, 468 25 Zásada (fotbalové hřiště) 

Povrch: travnatý  

Rozhodčí: Barbora Kohoutová 

Vyhlášené disciplíny:  

• Rovinná dráha – lehká třída, střední třída, těžká třída 

• Parkur - lehká třída, střední třída, těžká třída 

• Skok vysoký (počáteční výška 40cm) 

• Skok daleký (počáteční dálka 80cm) 

Těžká třída bude otevřena pouze při přihlášení pěti a více závodních dvojic.  

Předpokládaný program: 

8:00 – 8:30 – registrace a zdravotní přejímka zvířat 

8:45 – slavnostní zahájení 

8:45 – 11:00 – rovinná dráha 

11:00 – 12:00 – skok vysoký 

12:00 – 12:45 – pauza na oběd 

13:00 – 15:00 – parkury 

15:00 – 16:00 – skok daleký 

16:30 – vyhlášení výsledků 

Přihlášky: 

Přihlášky zasílejte na email kaja.havlova1@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek – 20. 9. 2020 

Startovné:  

Každý start závodníka – 60,-  

Startovné zasílejte předem na účet č. 272387296/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno 
závodníka. 

Přihlášky budou potvrzeny (po připsání platby na bankovní účet) písemně na email. 

Ubytování králíků během závodu: ve vlastních přepravních boxech či klecích. 

Podmínky trati a limity závodů: 
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V rovinné dráze a parkuru budou 2 kola, počítat se bude lepší běh. Časový limit a maximální čas běhů 

rovinné dráhy a parkuru bude stanoven rozhodčím a vyvěšen vždy před začátkem závodu. 

Počáteční výška skoku vysokého bude 40cm, zvedat se bude po 5cm, počáteční délka skoku dalekého 

bude 80cm. 

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 myxomatóze.) Zdravotní 

přejímkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci.  

Kojící samice, březí králice a příliš mladí králíci (dle Soutěžního řádu) se nesmí závodů účastnit. 

Králík, který neprojde v daný čas zdravotní příjemkou, se nesmí závodu zúčastnit! 

Oceněna budou vždy první tři místa v každé kategorii. 

Občerstvení bude zajištěno přímo v areálu hřiště. 

Odpovědný pořadatel: 

Petr Havel, Zásada 49, 468 25 Zásada 

Mobil – 606 817 036, email – pangea.havel@iol.cz 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 
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