
Český svaz chovatelů – Klub králičí hop 

pořádá závody v králičím hopu 

Booh Booh Cup 

Termín závodu: 30. 4. 2022 

Adresa místa konání: JK Baník Ostrava, K Průplavu 729, 724 00 Ostrava –      

Stará Bělá 

Vyhlášené disciplíny: 

• Rovinná dráha: (veteráni, lehká třída, střední třída, těžká třída) 

• Parkur: (veteráni, lehká třída, střední třída, těžká třída) 

• Skok vysoký 

• Skok daleký 

Povrch: písek 

Ceny: u vypsaných disciplín budou oceněna vždy první tři místa 

Ustájení králíků: ve vlastních klecích či boxech vybavených dostatkem vody a 

sena 

 

Předpokládaný program závodu:  

8:00 – 8:30 - registrace a zdravotní přejímka  

8:30 – 11:00 - rovinná dráha 

11:00 – 12:00 - skok vysoký 

12:00 – 12:30 - pauza na oběd  

12:30 – 15:00 - parkur 

15:00 – 16:30 - skok daleký 

16:30 – 17:30 - vyhlášení  

 

Rozhodčí: Petr David 

 



! Zvířata, která neprojdou ve stanovený čas zdravotní přejímkou se nesmí 

závodu účastnit! 

 

Rovinná dráha a parkur se bude běhat dánským způsobem, hodnoceny budou 

součtu výsledků obou běhů  

Skok daleký: počáteční délka 80 cm (do 200 cm se prodlužuje po 20 cm) 

Skok vysoký: počáteční výška 40 cm (do 70 cm se zvyšuje po 10 cm) 

 

Cena startovného: 

Závodník ……………………............................100 Kč 

Každý start závodníka …………………………..70 Kč 

Platbu za startovné zasílejte na účet: 4585127063/0800 

Do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno a příjmení  

 

Přihlášky:  

Zasílejte na e-mail: dkaterina.kh@gmail.com, nejpozději do 11. 4. 2022 do 

20:00 h 

Ty budou následně potvrzovány a rozesílány další informace  

Přihláška je platná až po uhrazení startovného 

 

Veterinární podmínky: 

Závodu se smí účastnit 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. 

Kojící a březí samice se závodu nesmí účastnit. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 

mailto:dkaterina.kh@gmail.com


Zasláním přihlášky se zavazujete řídit se platným soutěžním řádem ČSCH-KKH, 

také se zavazujete, že budete plně nápomocní a přispějete tak k hladkému a 

klidnému chodu závodu. 

 

Odpovědný pořadatel: 

Kateřina Dohnalová  

Troubky  

Email: katerinkadohnalova@seznam.cz  

Tel: 733 231 468  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


