
Český svaz chovatelů – Klub Králičí Hop pořádá závod 

 

Termín: 30.4.2022 

Místo: Kochánky 217, 294 74 Kochánky (fotbalové hřiště)  

https://mapy.cz/zakladni?x=14.7819192&y=50.2743566&z=17&source=addr&id=11702279&ds=2  

Povrch: travnatý 

 

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 lepší běh. 

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 80 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. 

Oceněna budou vždy první 3 místa v každé kategorii. 

 

Ustájení králíků: ve vlastních klecích či boxech 

 

Předpokládaný harmonogram: 

Prezence a zdravotní přejímka 7:30 – 8:00 

Rovinné dráhy 8:00 – 10:30 

Skok daleký 10:30 – 12:00 

Pauza 12:00 – 12:30 

Parkury 12:30 – 15:00 

Skok vysoký 15:00 – 16:30 

Vyhlášení výsledků 17:00 

Rozhodčí: Barbora Kohoutová, Stanislav Čihák 

(změna rozhodčích vyhrazena) 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.7819192&y=50.2743566&z=17&source=addr&id=11702279&ds=2


 

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 

80 Kč za každý start 

 

Přihlášky: 

Zasílejte na e-mail umbrellazavody@gmail.com , nejpozději do 15.4.2022 nebo do naplnění kapacity. 

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:                                                                                             Spolupořadatel: 

Eva Beránková                                                                                                            Adéla Ježdíková 

Lázně Bohdaneč                                                                                                         Kochánky 

e-mail: eva_berankova@seznam.cz                                                            e-mail: adela.jezdikova@gmail.com 

tel. číslo: +420 777 050 361                                                                                     tel. číslo: +420 778 024 404 

 

V případě dotazů se prosím obracejte na pořadatele nebo spolupořadatele. 
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