
Český svaz chovatelů, z.s., Klub Králičí Hop pořádá  

10. Mistrovství České republiky 

Termín konání: 12. 2. 2022 
Mistrovství proběhne v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními. V 
případě, že by nebylo možné z důvodu vládních nařízení uspořádat mistrovství v 
plánovaném termínu, byl stanoven náhradní termín na 9. 4. 2022.  
Místo konání:  
Národní sportovní centrum Prostějov 
Za Velodromem 7, 796 01 Prostějov 

Vyhlášené disciplíny:  
Rovinná dráha (střední třída, těžká třída, elitní třída)  
Parkur (střední třída, těžká třída, elitní třída) 
Skok vysoký 
Skok daleký  

Předpokládaný program:  
Registrace a zdravotní přejímka: 7.00 - 7.45  
Slavnostní zahájení: 8.00 
Rovinné dráhy: 8.30 - 12.30 
Skok vysoký: 12.30 - 14.00  
Parkury: 14.30 - 19.30 
Skok daleký: 19.30 - 21.00  
Vyhlášení výsledků: 21.00  
 

Program bude upraven po uzávěrce přihlášek podle počtu přihlášených startů. Rovinná 
dráha bude postavena v hale diagonálně. První kolo středního a těžkého parkuru bude 
odskákáno současně (dráhy budou odděleny oponou), finále se uskuteční samostatně 
(nejdřív střední, poté těžký parkur). Skok vysoký a daleký bude rozdělen na 2 stejné 
překážky, na kterých se bude závodit současně. 

Hodnocení a limity závodu:  
Závod rovinné dráhy a parkuru probíhá jako dvoukolový. První kolo je kvalifikační, 
kterého se účastní všichni závodníci. Druhé kolo je finálové, do kterého postupuje 
prvních 10 závodních týmů z prvního kola. Do výsledku se započítává součet výsledků 
prvního a druhého kola. Časový limit a maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru 
bude stanoven rozhodčími a oznámen vždy před vyhlášenou disciplínou.  
Počáteční výška skoku vysokého je 50 cm, do 70 cm výšky zvyšování po 10 cm, poté 
zvyšování po 5 cm.  
Počáteční délka skoku dalekého je 100 cm, do 200 cm délky prodlužování po 20 cm, 
poté po 10 cm. 



Podmínky trati:  
Plocha závodní dráhy je 16 x 35 m, povrch bude pokryt kobercem.  

Rozhodčí:  
Sbor rozhodčích ČSCH-KKH. Každou disciplínu budou posuzovat dva rozhodčí.  

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. Králíci, u nichž bude shledán nevhodný 
zdravotní stav, nebudou vpuštěni do prostoru MČR.  

Ubytování králíků po dobu soutěže:  
V klecích závodníků.  

Podmínky účasti:  
Mistrovství se mohou účastnit pouze členové klubu. Závodní dvojice musí splnit 
kvalifikační podmínky na některém z vyhlášených kvalifikačních závodů pro toto 
mistrovství. Na MČR budou moci být králíci přihlášeni v nejvyšší třídě, ve které byli na 
MČR kvalifikováni. V případě, že již králík přestoupil do vyšší třídy, ve které není 
kvalifikován, nemůže na MČR nastoupit do třídy nižší (kvalifikace je tedy neplatná). 

Startovné:  
První start závodníka…………………………………………………………………….150 Kč  
Každý další start závodníka se stejným nebo jiným králíkem……………………….100 Kč  
 
Startovné zasílejte na účet klubu 246308486/0300. Jako variabilní symbol uvádějte 444, 
do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka. Platba musí být připsána na účet klubu 
nejpozději v den uzávěrky přihlášek.  

Zasílání přihlášek:  
Přihlášky budou přijímány nejpozději 12. 1. 2022. Na pozdější změny nebude brán 
zřetel. Přihlašování probíhá přes přihlašovací formulář https://bit.ly/10MČRPřihláška. 
Přihláška je platná až po zaplacení startovného na účet klubu.  

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. 

https://bit.ly/10M%C4%8CRP%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka

