
1.Kostelecký skok 

 

KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Termín konání závodu: 2.10.-3.10.2021 
Místo konání závodu: SK Labský Kostelec, 277 13 Kostelec nad Labem 
Povrch: travnatý 
Rozhodčí: Barbora Kohoutová, Stanislav Čihák, Miloslav Sedláček  
 
Vyhlášené disciplíny: Rovinná dráha – LT, ST, TT, ET 

                     Parkur – LT, ST, TT, ET 
                     Skok vysoký (počáteční výška 50 cm) 
                     Skok daleký (počáteční délka 100 cm) 

 
Předpokládaný program: 
Sobota: 8:30-9:00 zdravotní přejímka zvířat 

9:10-13:10 rovinná dráha (LR, SR, TR, ER) 
13:10-14:00 pauza 
14:00-16:00 skok daleký 
16:30 vyhlášení   

 
Neděle: 7:00-7:30 zdravotní přejímka zvířat 

7:40-12:00 parkur (LP, SP, TP, EP) 
12:00-12:40 pauza  
12:40-14:40 skok vysoký 
14:10 vyhlášení 
 

Přespání bude možné, ještě v mailu upřesním detaily.  



 
 
Přihlášky zasílejte na email bobek.a.aurinka@gmail.com  
Uzávěrka přihlášek – 21.9.  
Startovné: Každý první start závodníka 100Kč, každý další start 80Kč 
Startovné posílejte na účet 287534201/0300 a do zprávy pro příjemce uveďte 
jméno závodníka. 
Dokud nebude startovné uhrazené, přihláška je počítaná za nepřijatou.   
 
Oceněna budou vždy první tři místa v každé kategorii.  
 
Ubytování králíků během závodu: ve vlastních přepravních boxech či klecích. 
 
Podmínky trati a limity závodu: 
V rovinné dráze a parkuru budou 2 kola, počítat se bude součet obou běhů. 
Časový limit a maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven 
rozhodčím před začátkem disciplíny. 
 
Zdravotní podmínky: 
Všichni králíci se musí prokázat platným očkovacím průkazem (nebo 
veterinárním potvrzením) a zdravotní přejímkou. 
Kojící samice, březí králice a příliš mladí králíci (dle Soutěžního řádu) se nesmí 
závodu účastnit. 
Králík, který neprojde v daný čas zdravotní přejímkou, se nesmí závodu 
zúčastnit!  
Všechny závodící dvojice se musí řídit platným řádem KKH. 
 

Odesláním přihlášky souhlasíte, že budete v případě potřeby nápomoci 
například zvedání tyček, zapisování… 
 
Odpovědný pořadatel: 
Martin Seibert 
Na Stráni 881, Kostelec nad Labem 277 13 
Mobil – 605 264 307, email – martin.seibert@seznam.cz  
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 
 

Spolupořadatel:  
Tereza Seibertová 
Mobil – 605 976 495, email – bobek.a.aurinka@gmail.com 
V případě nejasností, či dotazů se obracejte na SPOLUPOŘADATELE 
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