
Český svaz chovatelů – Klub Králičí Hop pořádá  

Covid Cup II. 

Termín: 26. 3. 2022 

Místo: Dřevák, Ke Koupališti, Kralupy nad Vltavou 27801 
 
 
Vyhlášené disciplíny:  
Rovinná dráha – lehká třída, střední třída, těžká třída 
Parkur – lehká třída, střední třída, těžká třída 
Skok vysoký 
Skok daleký 

 

Rovinná dráha a parkur budou mít 2 kola, do výsledku se počítá součet obou kol.  
Skoku vysokého a dalekého se mohou zúčastnit králíci, kteří v daný den závodí v rovinné dráze 
nebo parkuru. 
Počáteční výška skoku vysokého je 50 cm, do 70 cm se zvyšuje po 10 cm, poté po 5 cm.  
Počáteční délka skoku dalekého je 100 cm, do 200 cm se prodlužuje po 20 cm, poté po 10 cm. 
Časový limit a maximální čas běhů rovinné dráhy bude stanoven rozhodčím a vyhlášen vždy před 
začátkem soutěže.  
 
Povrch: travnatý  
Ustájení králíků: ve vlastních klecích či boxech 

 

Předpokládaný harmonogram: 
Prezence a přejímka: 8:30 – 9:00 
Rovinné dráhy: 9:00 – 12:00 
Skok vysoký: 12:00 – 13:00 
Parkur: 13:00 – 15:30  
Skok daleký: 15:30 – 16:30 
Vyhlášení: 16:50 
 

Rozhodčí: Barbora Kohoutová 
(změna rozhodčích vyhrazena) 
 
 
 
Veterinární podmínky: 
Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata. Všichni závodící králíci se musí prokázat platným 
očkovacím průkazem, 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. Přejímkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci. 
 
 
 
 
 



Startovné: 
100 Kč za závodníka  
60 Kč za každý start 
 
 
Přihlášky: 
Zasílejte na e-mail zavodymelnik@email.cz , nejpozději do 10.3.2022 
Platební údaje budou zaslány e-mailem po potvrzení přihlášky. 
 
 
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. 
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 
 
 
Odpovědný pořadatel: 
Petra Svatoňová 
Neratovice 
mail: svatonpetra@seznam.cz 
tel. číslo: +420 737 307 463 
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