
1. Semický skok 

Termín: 15.5.2021 

Místo: fotbalové hřiště Semice, Ke Křížku 68, Písek 397 01 

Povrch: travnatý 

Rozhodčí: Barbora Kohoutová 

Vyhlášené disciplíny: 

Rovinná dráha – lehká třída, střední třída 

Parkur – lehká třída, střední třída 

Skok vysoký (počáteční výška – 40 cm) 

Skok daleký (počáteční dálka – 80 cm) 

Předpokládaný program: 

7:30 – 8:30 – přejímka 

8:30 – 9:00 – zahájení závodu 

9:00 – 12:00 – lehká rovinná dráha 

12:00 – 13:00 – střední rovinná dráha 

13:00 – 13:30 – pauza na oběd 

13:30 – 14:30 – skok vysoký 

14:30 – 17:00 – lehký parkur 

17:00 – 18:00 – střední parkur 

18:00 – 19:00 – skok daleký 

19:00 – vyhlášení výsledků 

 

Přihlášky zasílejte na email: jindriska.vovesna@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek je 1.5. 2021 nebo do naplnění kapacity. 

Přihláška bude přijata až po zaplacení startovného! 

Závody jsou přednostně určeny pro závodníky s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji. 

Cena startovného: 80 Kč/start 
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Číslo účtu: 3138663003/0800 

Do poznámky uveďte své jméno. 

 

Ustájení králíků si každý řeší sám (přepravky/klece). 

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. 

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 v areálu hřiště.  

Odpovědný pořadatel: 

Jindřiška Vovesná 

Topělec 54, Písek, 397 01 

Kontakt na pořadatele: 

Mobil: +420 605 482 450 

Email: jindriska.vovesna@seznam.cz 

 

 

 

 


