
 

 

Propozice na 

Těhulský pohár 
 

Termín konání závodu:  24.4.2022 

Místo konání závodu:   Jezdecká Hala Těhule (benzínka Eurobit ul. Smečenská, Slaný) 

Odpovědný pořadatel:   Adéla Vondráková 

Povrch:   písek 

Rozhodčí:  Vítězslav Hajný, Stanislav Čihák, Barbora Kohoutová (změna rozhodčích vyhrazena) 

Vyhlášené disciplíny:   rovinná dráha   (LT, ST, TT, ET) 

                                     parkur   (LT, ST, TT, ET) 

                                     skok daleký   (počáteční dálka 80cm) 

                                     skok vysoký   (počáteční výška 40cm) 

Program:  

                  7:00 – 8:00........……zdravotní příjemka králíků 

                  8:00 – 10:30….……rovinná dráha 

                  10:30 – 12:30……...skok daleký 

                  12:30 – 15:30………parkur  

                  15:30 – 17:00………skok vysoký 

                  17:00 – 18:00………vyhlášení výsledků      

(Časový harmonogram bude uzpůsoben počtu závodníků a případným dalším okolnostem) 

 

Startovné:      Závodník……………………………………………………100Kč 

                       Každý start závodníka...……………………………………..80Kč 

 

 

Platbu za startovné posílejte na účet: 107-7877560217/0100 a uveďte jméno 

závodníka. 

 



 

 

Ubytování králíků během závodu je ve vlastních přepravních boxech či klecích. 

Každá přepravka či klec musí být vybavena dostatkem sena!!! 

 

 

Přihlášky zasílejte na email hb.zavody@gmail.com 

                   - přijímány budou nejpozději do 8.4.2022 nebo do naplnění kapacity závodu. 

                   - Vaše přihláška bude přijata až po připsání platby na účet, o čemž Vás budeme 

                                                                                                              kontaktovat emailem          

                   - v případě přeplnění kapacity závodu a odmítnutí přihlášky Vám bude platba  

                                                                                                                       vrácena na účet. 

 

Zdravotní podmínky:  

Všichni závodící králíci se musí prokázat platným Očkovacím průkazem (nebo Veterinárním 

potvrzením), 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. (Obvykle se jedná o 1 rok proti moru králíků a 6 

měsíců proti myxomatóze.) Zdravotní prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni 

startující králíci. Králík musí být v dobré fyzické kondici, nesmí mít žádné zranění (v případě 

zhojeného zranění se musí prokázat vet. Potvrzením) 

  

 

Oceněna budou vždy první tři místa z každé u kategorií.  

!! Králík, který neprojde v daný čas zdravotní přejímkou, se 

nesmí závodu zúčastnit !! 

 V rovinné dráze a parkuru se počítá vždy lepší ze dvou běhů.  

Elitní třída je omezena na 5 králíků na 1 závodníka. 

Na konci závodu bude po sečtení přidělených bodů vybrán a 

oceněn nejlepší králík závodu. 

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

mailto:hb.zavody@gmail.com

