
2.PODŘIPSKÝ SKOK -10. 7. 2021

 
Termín konání závodu: 10.7.2021 

Místo konání závodu: Mělnická 20, 411 85 Horní Beřkovice (fotbalové hřiště) 

Odpovědný pořadatel: Anna Křepínská 

Povrch: travnatý 

Rozhodčí: Miloslav Sedláček, Vítězslav Hajný, Barbora Kohoutová (změna 

rozhodčích vyhrazena) 

Vyhlášené disciplíny: 

rovinná dráha – lehká, střední, těžká, elitní (při přihlášení více jak 5 

závodníků) 

parkur – lehký, střední, těžký, elitní (při přihlášení více jak 5 závodníků) 

skok daleký – počáteční délka - 100 cm 

skok vysoký – počáteční výška 50 cm 



Program 

7:30 - 7:50........……zdravotní přejímka králíků 

8:00 – 8:05………...zahájení závodu 

8:10– 10:30….……rovinná dráha  

10:30 – 11:30……...skok vysoký 

11:30 – 12:30………polední pauza 

12:30 – 15:00………parkur  

15:00 – 17:00………skok daleký 

17:00 – 17:30………vyhlášení výsledků 

Startovné: 

První start závodníka…………………………………………… 100 Kč 

Každý další start...……………………………………………... 80 Kč 

Platbu za startovné posílejte na účet: 7282334405/5500 a uveďte jméno 

závodníka. 

Ubytování králíků během závodu je ve vlastních přepravních boxech či 

klecích. 



Každá přepravka či klec musí být vybavena dostatkem sena a vody!!! 

Přihlášky:  

zasílejte na email podripskyskok@seznam.cz 

přijímány budou nejpozději do 19. 6. 2020 

Vaše přihláška bude přijata až po potvrzení o přijetí a po zaplacení platby, v 

případě přeplnění kapacity závodu a odmítnutí přihlášky Vám bude platba 

vrácena na účet. 

Pro více informací mě můžete kontaktovat na e-mail: 

podripskyskok@seznam.cz  nebo na tel. číslo 728233440 

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 6 měsíců proti 

myxomatóze.) Zdravotní prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni 

startující králíci. Králík musí být v dobré fyzické kondici, nesmí mít žádné 

zranění (v případě zhojeného zranění se musí prokázat vet. Potvrzením) 

Oceněna budou vždy první tři místa v každé kategorii. 

mailto:podripskyskok@seznam.cz


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

zúčastnit. !! 

V rovinné dráze a parkuru se počítá vždy lepší ze dvou běhů. 
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