
 

Český svaz chovatelů – Klub Králičí Hop 

 

pořádá kvalifikační závod na MČR 2022 v Králičím hopu 

 

1.   KRÁLÍKY   CUP 

 

datum konání:   4. 12. 2021 
 

místo konání: Kulturní hala Králíky u Nového Bydžova 
 

Vyhlášené oficiální disciplíny: 

 

Rovinná dráha (lehká, střední, těžká a elitní) 

Parkur (lehký, střední, těžký a elitní) 

Skok daleký 

Skok vysoký 

 

Upozornění: Počet startů ve vyšších třídách není omezen, v případě lehké třídy je 

omezen na 3 starty / závodník ( v případě volné kapacity závodu bude umožněno 

dohlášení startů do lehké třídy) 

 

Povrch trati: koberec 

 

Závodit se bude na více drahách současně. 

lehká a střední třída: 2 dráhy dánským stylem 

 těžká a elitní třída: 1 dráha klasicky 

Časové limity budou vyhlášeny rozhodčím před závodem. 

 

Rovinná dráha a parkur budou hodnoceny sčítáním výsledků obou běhů. 

 

Skok daleký: počáteční délka skoku dalekého je 100cm 

(do 200 cm se prodlužuje po 20cm) 

Skok vysoký: počáteční výška skoku vysokého je 50cm 

(do 70 cm se zvyšuje po 10cm) 

 

Odpovědný pořadatel:  Nikola Čapková 

 

Rozhodčí: Miloslav Sedláček, Vítězslav Hajný, Stanislav Čihák 

(změna rozhodčích vyhrazena) 

 

 



 

Předpokládaný program: 

 

 7:00 - 7:50    Registrace a přejímka zvířat 

 8:00 - 11:00   Rovinné dráhy 

 11:00 - 12:30     Skok daleký 

 12:30  -  16:30        Parkury 

 16:30  -  18:00     Skok vysoký 

 18:30      vyhlášení vítězů 

 (pořadatel si vyhrazuje právo změnit program i limity závodů podle aktuální situace) 

 

Ustájení králíků: v klecích majitele 

 

Veterinární podmínky: 

 

Všichni závodící králíci se musí prokázat platným Očkovacím průkazem nebo 

Veterinárním potvrzením, ze kterého je zřejmé, že byli nejméně 3 týdny před 

závodem vakcinování proti myxomatóze a moru králíků a jsou podle vakcinačního 

schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. 

Zdravotní prohlídkou musí projít před začátkem soutěže všichni startující 

králíci. 

 

Startovné: 

 

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

Každý start závodníka ….............................80,- Kč 

 

 

Přihlášky zasílejte na email:    n.capkova@email.cz 

 

Uzávěrka přihlášek :  28.11.2021 

 

Startovné zasílejte na účet č.  294464010/0300 

 

 

 

 

Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem KKH. 

Dále jsou povinni se podílet na chodu závodů, budou-li pořadateli vyzváni. 

  

!!!Bez výkonnostního průkazu nebude umožněn start králíka!!! 
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