
 

Easter Egg Hunt 
 

Termín konání závodu: 17. 4. 2022 
Místo konání závodu: TJ Sokol Zvoleněves 224, 273 25 Zvoleněves  

závod bude součástí výstavy  
Povrch: travnatý (30x15m) 

Rozhodčí: Barbora Kohoutová 

 

Vyhlášené disciplíny: 

• Rovinná dráha – lehká třída, střední třída, těžká třída 

• Parkur – lehká třída, střední třída, těžká třída 

• Skok vysoký (počáteční výška 50 cm) 

• Skok daleký (počáteční délka 100 cm) 

Předpokládaný program: 

8:30-9:00 – registrace a zdravotní přejímka zvířat 

9:00 – 11:30 – rovinné dráhy 

11:30 – 12:30 – skok vysoký 

12:30 – 15:00 – parkury 

15:00 – 16:00 – skok daleký 

16:30 – vyhlášení výsledků 

Předpokládaný program je pouze orientační.  

 

Přihlášky zasílejte na email czechrabbitsteam@email.cz 

Uzávěrka přihlášek – 7.4. nebo do naplnění kapacity závodu 

Startovné: 

každý závodník – 100 Kč 

každý start závodníka – 60 Kč 

Informace o platbě pošle pořadatel přijatým závodníkům do emailu. Platby proběhnou na účet. 

 

Králíci budou během závodu ubytovaní ve vlastních přepravních boxech či klecích. Zázemí ani 

ubytování králíků pořadatel nezajišťuje. 

V rovinné dráze a parkuru budou 2 kola, do výsledku se počítá součet běhů králíka. Časový limit a 

maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven rozhodčím a vyvěšen vždy před začátkem 

závodu. Počáteční výška skoku vysokého je 50 cm, do 70 cm se zvedá po 10 cm, dále po 5 cm. 

Počáteční délka skoku dalekého je 100 cm, do 200 cm se prodlužuje po 20 cm. Je možno startovat s 

neomezeným počtem králíků. 

Oceněna budou první tři místa v každé kategorii a nejúspěšnější králík závodu. 
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Zdravotní přejímkou před začátkem soutěže musí projít všichni přítomní králíci a musí se prokázat 

platným Očkovacím průkazem (nebo Veterinárním potvrzením), ze kterého je zřejmé, že byli v 

případě první vakcinace nejméně 3 týdny před závodem vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků 

a dále jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto 

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

závodu.  

Kojící samice, březí králice a příliš mladí králíci (dle Soutěžního řádu) se nesmí závodu účastnit. 

 

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. 

 

Odpovědný pořadatel:    

Barbora Kohoutová  
U Kulturního domu 774, 394 70 Kamenice nad Lipou 

mail: kohoutova.barca@seznam.cz, tel. číslo: +420 739 940 207  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 

 

 


