SWEET HOP
TERMÍN 9. 10. 2021
MÍSTO KONÁNÍ Český kynologický svaz ZKO-383, Přerovská 53006 Pardubice
VYHLÁŠENÉ DISCIPLÍNY
Rovinná dráha – lehká, střední, těžká, elita
Skok vysoký
Skok daleký
ROZHODČÍ Barbora Kohoutová
PODMÍNKY TRATI A LIMITY ZÁVODU
Rovinná dráha a parkur budou mít 2 kola, do umístění se počítá součet obou běhů.
Časový limit i maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven rozhodčím a
vyvěšen vždy před začátkem závodu.
Počáteční výška skoku vysokého je 50 cm
Počáteční délka skoku dalekého je 40 cm
Povrch-travnatý
Ubytování králíků v boxech či klecích závodníka
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 přejímkou, se nesmí závodu zúčastnit!
PŘEDPOKLÁDNÝ PROGRAM
730- 800 Prezence a zdravotní přejímka králíků
815 – 1100 Rovinná dráha
1115 – 1230 Skok vysoký
1245- 1400 Skok daleký
1430 Vyhlášení

STARTOVNÉ
Každý start 60,PŘIHLAŠOVÁNÍ
Přihlášky zasílejte na email jana.dvorakovaa@email.cz
Uzávěrka přihlášek 1.10.2021
Přihláška bude platná teprve po zaplacení startovného na účet, pokyny k platbě budou
zaslány po obdržení přihlášky
Zasílejte pouze oficiální přihlášky, jiné nebudou přijímány
Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem ČSCH-KKH,
seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem stvrzují zasláním přihlášky. Všichni soutěžící
se také zavazují k tomu, že budou plně nápomocni a přispějí k hladkému a klidnému průběhu
závodu
ODPOVĚDNÝ POŘADATEL
David Rozkošný, Choceňská 1247, Přelouč 535 01
Mail - rozkosnydavid@seznam.cz, kodanimals@seznam.cz
Tel. číslo - +420 774 521 247
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic

