
Český svaz chovatelů – Klub králičí hop ve spolupráci s výstavištěm Lysá nad Labem 

pořádá závod v králičím hopu – kvalifikace na MČR 2022 

 

                        Naděje 2021 
Datum konání: 9.-10.10.2021 

Místo konání: výstaviště Lysá nad Labem ( hala bude upřesněna ) 

 

Vyhlášené disciplíny: 

Sobota 9.10.2021: Rovinný závod  (třída – lehká, střední, těžká, elitní, veteráni),                                          

skok vysoký, skok daleký 

Neděle 10.10.2021: Parkur (třída – lehká, střední, těžká, elitní, veteráni),                             

skok vysoký, skok daleký 

 

Předpokládaný program: 

8:00-8:30h  přejímka zvířat 

9:00-14:00h rovinný závod ( sobota 9.10.2021) , parkur (neděle10.10.2021) 

14:00-15:00h skok vysoký 

15:00-16:00h skok daleký 

16:30h vyhlášení výsledků 

Uvedené časy jsou přibližné a mohou se změnit. 

 

Podmínky trati a limity závodů: 

Povrch trati – koberec 20x40m  

Závod rovinné dráhy a parkuru probíhá jako dvoukolový. počítat se bude součet obou 

běhů. 

Časový limit a maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven rozhodčím a 

vyvěšen vždy před vyhlášenou disciplínou. 

Počáteční výška skoku vysokého: 50cm 



Počáteční délka skoku dalekého: 100 cm 

 

Rozhodčí: Stanislav Čihák, Miloslav Sedláček , Vítězslav Hajný  

( změna rozhodčích vyhrazena) 

Startovné: 

Každý startující závodník ………………………………………………..100,- Kč 

Každý start závodníka s králíkem …………………………………….70,- Kč 

Upozornění: Nečlen Klubu Králičí Hop (ČSCH-KKH) může startovat pouze v 

lehké třídě rovinné dráhy a parkuru. 

Startovné zasílat po potvrzení přihlášky na účet: 273499468/0300 

 

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 králičímu moru a 6 měsíců proti myxomatóze). Zdravotní prohlídkou před začátkem  

soutěže musí projít všichni startující králíci.  

Ubytování králíků po dobu soutěže: V klecích závodníků. 

 

Zasílání přihlášek: 

Přihlášky zasílejte elektronicky na : marvankat@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek: 30.9.2021 

 

Zasláním přihlášky všichni soutěžící souhlasí s tím, že pomohou při závodu 

v případě, že budou pořadatelem vyzváni  

Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit Soutěžním řádem ČSCH - KKH,  

který je k dispozici na webových stránkách klubu (www.kralicihop.eu). Seznámení s ním  

a svoji vůli řídit se tímto řádem stvrzují soutěžící odesláním přihlášky k závodu.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 

 

mailto:marvankat@seznam.cz


Odpovědný pořadatel: 

Kateřina Štveráčková 


