
3. Heart Cup 

 

 
 
Datum konání: 11.6.2022 
Místo konání: Autokemp Buňkov, Ke Hřišti 251, 535 01 Břehy 

Odpovědný pořadatel: Nikola Čapková 

 

Vyhlášené disciplíny: Rovinná dráha (lehká, střední, těžká a elitní) 

                                      Parkur (lehký, střední, těžký a elitní) 

                                      Skok vysoký 

                                      Skok daleký 

 

Povrch trati: travnatý 

Lehká a střední třída se bude běhat dánským stylem. Těžká a elitní třída se bude běhat na 

jedné dráze. Časové limity budou vyhlášeny rozhodčím před závodem. Rovinná dráha a 

parkur budou hodnoceny součtem výsledků obou běhů. 

 

Skok daleký: počáteční délka je 100 cm (do 200 cm se prodlužuje po 20 cm) 

Skok vysoký: počáteční výška je 50 cm (do 70 cm se zvyšuje po 10 cm) 

Rozhodčí: Miroslav Sedláček, Vítězslav Hajný, Stanislav Čihák - změna rozhodčích vyhrazena 

 

Předpokládaný program: 

 

7:00 - 7:45 registrace a přejímka zvířat 

8:00 – 11:30 rovinná dráha  

11:30 - 13:00 skok vysoký 

13:006- 16:30 parkur 

16:30 - 18:00 skok daleký 

18: 15 - vyhlášení 

 

 



(pořadatel si vyhrazuje právo změnit program i limity závodů podle aktuální situace) 

 

 

Ustájení králíku: v klecích majitele 

Veterinární prohlídka: Všichni závodnící musí všechny králíky prokázat platným Očkovacím 

průkazem nebo Veterinárním potvrzením, ze kterého je zřejmé, že byli nejméně 3 týdny před 

závodem vakcinování proti myxomatóze a moru králíků a jsou podle vakcinačního schématu 

udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. Zdravotní prohlídkou musí 

projít před začátkem soutěže všichni králíci.  

 

Startovné: každý start závodníka……………………………80 Kč 

Informace k platbě budou zaslány na mail po přijetí přihlášky. 

Vyplněné přihlášky zasílejte na heartcup.zavody@gmail.com 

Uzávěrka přihlášek: 26.5.2022 nebo po naplnění kapacity závodu 

Zasláním přihlášky souhlasíte se Soutěžním řádem a budete se dle něj řídit. Dále se 

soutěžící zavazují k tomu, že budou plně nápomocni k hladkému průběhu závodu. 

Bez VP nebude závodníkovi umožněn start!! 

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle 723116533. 

 

 

Plán pomoci na 3. Heart Cupu 
Z důvodu zlepšení kvality závodů bych Vás ráda touto cestou poprosila o dobrovolnou 
spolupráci. Napište prosím, v jaké činnosti podáte pomocnou ruku: stavění tyček, zapisování 
výsledků do listin, zapisování výsledků do VP apod. 

 


