
 

 
              

 

 

 

 

 

 Pardubický pohár 3 

16.1.2022 
 

 

 

Propozice závodu 
 

Odpovědný pořadatel: Eva Beránková 
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Pomocný spolupořadatel: Tereza Seibertová 

Místo konání: Bokova 364 ,53000, Pardubice 

Datum konání: neděle 16.1.2022  

Registrace a zdravotní přejímka zvířat: 7:00 – 8:10 hod 

Zvířata, která neprojdou ve stanovené době zdravotní přejímkou, se nesmí závodu 

zúčastnit. 

Vyhlášené disciplíny: neděle 16.1.2022 

• Rovinná dráha (lehká, střední třída) 
• Parkur (lehká, střední třída) 
• Skok daleký (od 80 cm) 
• Skok vysoký (od 40 cm) 
• Hry – bez VP- štafetový běh /kruhový běh/duel  
 

Předpokládaný program:  

7:30 – 8:00 – registrace a zdravotní přejímka králíků 

 8:00 – 8:05 - slavnostní zahájení závodu  

8:10 – 10:00 – rovinná dráha (lehká, střední)  

11:10 – 12:00 – skok vysoký (od 40 cm)  

12:00 – 12:30 – pauza  

12:30 – 14:30 – parkur (lehký, střední)  

15:00 – 15:50 – skok daleký (od 80 cm)  

16:10 – vyhlášení výsledků  

16:40 – 17:40 – štafetový běh /kruhový běh/duel -18:00 – vyhlášení 

Povrch: Koberec 

• Pro střední třídy bude použita lomená dráha. 

• Lehká dráha rovinná se bude běhat na dánský způsob. 

• Skok vysoký a skok daleký bude skákán na dvou drahách, které se budou sčítat. 

• Závodu se nesmí účastnit králíci těžké a elitní třídy. 

• Závodu se nesmí účastnit králíci, kteří budou nahlášeni na sobotní Pardubický pohár 2. 

• Do každé disciplíny je možné nahlásit max. 10 králíků. 

• Bude preferováno bezdotekové vedení králíka a pozitivní motivace bez hlasitého 
pobízení. 

• V případě, že bude prokázáno napomenutí za špatné zacházení se zvířetem na jiných 
závodech má pořadatel právo nepřijmout přihlášku nebo ji již po platbě zrušit. Pokud 
se toto  stane před dnem zahájení závodů budou náklady na starty vráceny na účet. 

 

 
Při nevhodném chování ke králíkovi nebo k soutěžícím bude účastník vyloučen ze závodů 

bez možnosti vrácení platby za starty. 

 
Pořadatel si vyhrazuje uzpůsobit program počtu přihlášených účastníků a v případě velkého 
zájmu odmítnout přihlášku (uvědomí o tom závodníka písemně). 
Přihlášky zasílejte na mail zavody.kkh@gmail.com, platební údaje budou zaslány emailem po 
potvrzení přihlášky 

 

Ceny: U vypsaných disciplín budou oceněna vždy první tři místa ve všech kategoriích. 

Vyhlášení výsledků bude po sečtení výsledků. 



Pravidla oficiální soutěže: Soutěž ve vypsaných disciplínách bude probíhat podle pravidel 

Klubu Králičí Hop viz.: www.kralicihop.eu . 

Účastí na těchto závodech souhlasíte s platným Soutěžním řádem ČSCH-KKH a budu se 

řídit jeho ustanoveními. 

Hodnocení rovinné dráhy: Dva běhy, počítá se součet obou běhů. 

Hodnocení parkuru: Dva běhy, počítá se součet obou běhů. 

  

Startovné: 

Každý první start závodníka ..……………………………………………….. 100,-Kč 
Kterýkoliv další start závodníka se stejným nebo jiným 
králíkem…………………………………………………………………………. 80,-Kč 
 
Startovné pro hry: 20 Kč (Vybere se pouze jedna disciplína, každý se může přihlásit s jedním 
králíkem. 
 
 

Rozhodčí: Nikola Šváchová, Petra Vojtová, Viktorie Gallie, Stanislav Čihák, Jana Komarovová, 
Lada Šípová (změna rozhodčích vyhrazena). 
 

Veterinární podmínky: Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata, v optimální kondici, bez 

zjevných příznaků onemocnění nebo zranění. Kojící samice a březí králice se závodu nesmí 

zúčastnit. 

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 6 měsíců.) Zdravotní 

prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci.  

Ustájení králíků: Ve vlastních boxech či klecích s nepropustným dnem.  

 

Občerstvení: 

• K dispozici bude párek v rohlíku, káva, limo. 

• Nejbližší restaurace: Čínská restaurace Yi Pin Xiang 

http://www.kralicihop.eu/


 

 

  

V případě dotazů se obracejte na zavody.kkh@gmail.com nebo na Evu Beránkovou: 

777 050 361,eva_berankova@seznam.cz 

 

Přihlášky zasílejte na mail zavody.kkh@gmail.com, platební údaje budou zaslány emailem po 

potvrzení přihlášky. 

Termín zaslání: do 1.1.2022 

 

Vaše přihláška je platná až po zpětném potvrzení pořadatelem! 

Potvrzení přihlášek bude zasláno emailem. 

Těšíme se na Vás!!!!!!! 

 

 

mailto:zavody.kkh@gmail.com


Plán pomoci na PARDUBICKÉM POHÁRU 3: 
Z důvodu zlepšení kvality závodů bych Vás ráda touto cestou poprosila o dobrovolnou 
spolupráci. Napište prosím, v jaké činnosti podáte pomocnou ruku: stavění tyček u překážek, 

zapisování výsledků do listin, zapisování výsledků do VP, donáška nápojů rozhodčím 😊 

apod. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

 

PŘIHLÁŠKA: 
Jméno závodníka:  

Adresa bydliště:  

Datum narození:  

Telefonní číslo:  

E-mail:  

Při startu v rovinné dráze a parkuru vyplňte výkonnostní kategorii. Při startu ve skoku 
vysokém nebo dalekém napište do kolonky ano. Pokud králík v dané disciplíně startovat 
nebude, ponechte kolonku prázdnou.  
 

 

Jméno králíka Datum narození Číslo VP Rovinná 
dráha 

Parkur Skok 
vysoký 

Skok 
daleký 

       

       
       

       

       
       

       
       

       

       
       

       
       

       

       

       

       

 

Odesláním přihlášky se závodník zavazuje dodržovat na soutěži Soutěžní řád ČSCH-KKH. 

Startovné celkem: 

                                             …………………………………………. 

Zde napište preferovanou hravou disciplínu                    …………………………………. 



 

 

 
Štafetový běh:  

Utvoří se týmy ze dvojic. Běhá se rovinná dráha, přičemž na cílovce přebere štafetu druhá 

dvojice. Vyhrává nejúspěšnější tým. 

 

Výtah ze soutěžního řádu: 

 Duel 

U duelu se postaví dvě překážkové dráhy rovnoběžné vedle sebe, vždy s nejméně 
10-ti stejnými překážkami. Na start nastoupí vždy dva týmy proti sobě. Vítěz dostane 
plusový bod; prohrávající minusový bod (1:0 resp. 0:1). Během soutěže startuje 
každý tým proti každému týmu. Na konci soutěže vyhrál králík, že získá nejvíc 
plusových bodů. 

Podle výkonnostní kategorie činí výška jednotlivých překážek 25 nebo 35 cm. 

Systém je možné změnit na tzv. K.O.-systém, kdy poražený z dvojice opouští soutěž 
a vítěz pokračuje v běhu proti vítězi druhé dvojice. 

Skákání do kruhu 

K této soutěži se vybuduje kruhovitá dráha s 10 překážkami. Podle výkonnostní 
kategorie králíků činí výška jednotlivých překážek 25 nebo 35 cm. Soutěží se o to, 
kolik překážek králík v 1 minutě přeskočí bez chyby. Shozené překážky musí být 
znovu ihned postavené. Čas začíná běžet na povel rozhodčího. Králík nesmí minout 
žádnou překážku. Králík, který u čtyř běhů přeskočil bez chyby nejvíce překážek, 
vyhrál. Mezi jednotlivými běhy musí mít králík odpočinek nejméně 10 minut. 

*** 

 


