
Český svaz chovatelů – Klub Králičí hop 
ve spolupráci  
s PVA EXPO Praha 
pořádá závod v králičím hopu při veletrhu For Pets 2022 

 

  
Termín: 9.4.2022 

Místo konání: Výstaviště Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9 – 
Letňany 
                          Hala 5, Sektor 5C 
Závodníci obdrží platnou vstupenku na výstavu For Pets 2022.           
 
Vyhlášené disciplíny: 

Rovinná dráha lehká 

Rovinná dráha střední 

Rovinná dráha těžká  

Rovinná dráha elitní 

Skok vysoký – poč.výška 40cm 

Parkur lehký  

Parkur střední 

Parkur těžký  

Parkur elitní 

Skok daleký – poč.délka 60cm 

  

První 3 umístěné dvojice každé disciplíny budou vyhlášeny a odměněny cenami.  

Počet drah bude upřesněn podle počtu přihlášených závodníků v dané disciplíně. Maximální počet 

startů - 200. 

Hodnocení rovinných drah a parkurů bude na lepší běh. 

 
Předpokládaný program: 
 
Registrace a přejímka králíků: 8,00 – 8,30 hod 
Rovinná dráha:                           9,00 – 11,00 
Skok vysoký:                              11,00 – 12,00 
Parkur:                                        12,30 – 15,30 
Skok daleký:                               16,00 – 17,00 
Vyhlášení výsledků:                  17,30 – 18,00 

 



 
  
Limity závodů: 
Časový limit i maximální čas běhů parkuru a rovinné dráhy bude stanoven rozhodčím a zveřejněn 
vždy před vyhlášeným během ve startovní listině.  Počáteční výška skoku vysokého je 40cm 
(navyšování do 60cm po 10cm), počáteční délka skoku dalekého je 60cm (prodlužování do 140cm po 
20 cm).  
Hodnocení rovinných drah a parkurů bude na lepší běh. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program i limity závodů podle aktuální situace. 

Parametry závodní dráhy: povrch koberec, rozloha 20x30m 

Ustájení králíků: v klecích majitele, pořadatel ustájení ani krmení zvířat nezajišťuje. 
 
Veterinární podmínky: 
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. Veterinární prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci. Králíci, u 
nichž by byl shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do prostoru výstaviště! 
Pozor – veterinární prohlídka může být provedena již před vstupem na výstaviště. 
 
Rozhodčí:  
Stanislav Čihák, Viktoria Gallie (změna rozhodčích vyhrazena)  
Odpovědný pořadatel závodu: 
Ing. Lada Šípová Krejčová 
 
Startovné: 
Přihlášení závodníka ……………………………………………………………………………………………….. 100 Kč 
Start králíka ………………………………………………………………………………………………………………  80 Kč 
 
Závodníci i pomocníci mají zajištěn vstup na výstaviště zdarma.  
Vjezdy do areálu autem jsou v jednání a závodníci i pomocníci budou včas informováni. 
Pokud se budete chtít účastnit i jen jako pomocník závodu (případně i předváděcích akci králičího 
hopu během jiných dnů veletrhu 7. až 10.4.2022), velmi to uvítáme. Zašlete, prosím, svůj zájem 
pomoci na e-mailovou adresu pořadatele. 
  
Zasílání přihlášek: 
Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: sipovalada@gmail.com 
 

Uzávěrka přihlášek: 27.3.2022  
 
Přihláška bude přijata teprve po zaplacení startovného na účet 94-1056380297 / 0100, pořadí přijetí 
bude určeno podle termínu zaplacení startovného. 
Při platbě uvádějte, prosím, jméno závodníka v poznámce anebo zadejte Variabilní symbol = telefonní 
číslo uvedené v přihlášce. 
V případě překročení maximálního počtu startů bude zaplacené startovné vráceno zpět na účet 
odesilatele. 
 
Před závodem bude zveřejněna startovní listina ke kontrole závodníků. 

mailto:sipovalada@gmail.com


 
 
Souhlas s pravidly závodu: 
Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem ČSCH-KKH, který je 

k dispozici na webových stránkách klubu KKH (www.kralicihop.eu ).  

Všichni soutěžící a přihlášení pomocníci se zavazují k tomu, že budou plně nápomocni při přípravě a 

udržování závodní dráhy. Ať už z vlastní iniciativy, nebo pokud k tomu budou vyzváni pořadatelem.  

Všichni soutěžící i pomocníci se zavazují dodržovat všechny povinnosti, které bude po nich vyžadovat 

pořadatel veletrhu For Pets a budou dbát pokynů v rámci Covid ochrany, které budou platit v době 

konání veletrhu.  

Seznámení s těmito podmínkami a svoji vůli řídit se jimi stvrzují soutěžící odesláním Přihlášky. 

 

Příjezd na výstaviště: 

Automobilem: Beranových 667, Praha 9 – Letňany, pozor – v místě nebude možné vjet do areálu a 

parkoviště je placené. 

                           Doporučujeme vyložit ráno králíky (o možnostech příjezdu až přímo k hale Vás 

budeme konkrétně informovat) a poté přeparkovat na odstavné P+R parkoviště Letňany, Listova ul., 

Praha 9. Pěšky je cesta z parkoviště na výstaviště 5 minut. 

Hromadnou dopravou: Stanice Metra Letňany, trasa C (napojení na vlak stanice Hlavní nádraží), poté 

pěšky cca 5 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kralicihop.eu/


 

Mapka výstaviště: 

Závody budou probíhat v sektoru 5C. (Nehleďte na minulý termín veletrhu       .) 

 

 

 

 

Sponzoři závodu: 

                                          


