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DOLNOLÓCKÉ HOP 
Datum konání 

25. 6. 2022 

Adresa místa konání  

Fotbalové hřiště 

Dolní Loučky 594 55 

Rozhodčí 

Miloslav Sedláček, Adéla Vyvlečková 

(pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčích) 

VYHLÁŠENÉ DISCIPLÍNY 

Rovinka – lehká, střední, těžká  

Parkur – lehký, střední, těžký 

Výška – počáteční výška bude 50 cm, do 70 cm se bude zvedat po 10 cm, poté po 5 cm 

Dálka – počáteční dálka bude 100 cm, do 200 cm se bude zvedat po 20 cm, poté po 10 cm 

 

Závodit se bude dánským způsobem. Do výsledků bude započítán součet běhů. 

Skok vysoký a daleký se bude skákat na dvou překážkách současně, výsledky budou sečteny. 

PŘIBLIŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 

7:30-8:00 Zdravotní přejímka 

8:00-10:30 Rovinky 

10:30-11:30 Skok vysoký 

12:00-14:30 Parkury 

14:30-15:30 Skok daleký  

16:00 Vyhlášení 

ZÁVODNÍ PODMÍNKY 

Startovné činí 

100,- za první start 

60,- za každý další start 

Přihláška bude přijata až po zaplacení startovného.  

Startovné se bude platit na účet č.: 43-1864610257/0100 

Do poznámky uvést jméno a příjmení závodníka. 

Odpovědný pořadatel 

Gabriela Slavíková 

Krátká 1261 

666 02 Předklášteří  

Tel.: 601 156 386 

mail: gabrielka.slavikova@seznam.cz 
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Podmínky pro vrácení startovného: 

Do 3. 6. 2022…..100% 

Do 10. 6. 2022..…50% 

Po uzávěrce přihlášek se startovné nevrací. 

 

Prosím všechny závodníky, aby přihlášku posílali v původním excelovském formátu. 

Přihlášky zasílejte na mail: gabrielka.slavikova@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek bude 10. 6. 2022, nebo po naplnění kapacity. 

 

Závody budou probíhat na travnatém povrchu fotbalového hřiště. 

Ustájení králíků si zajištuje každý závodník sám ve vlastních boxech.  

Oceněna budou vždy první tři místa ve všech kategoriích. 

 

Občerstvení: na místě budou k zakoupení nápoje a grilované maso  

 Kuřecí cca za 50 Kč, vepřové 80 Kč 
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ZDRAVOTNÍ PODMÍNKY 

Závodu se smí účastnit pouze zdraví králíci, nevykazující žádné příznaky onemocnění. Každý králík 

se musí prokázat očkovacím průkazem (nebo veterinárním potvrzením), ze kterého je zřejmé, že 

byl nejméně 3 týdny před závodem vakcinován proti králičímu moru a myxomatóze, a je v imunitě 

proti těmto nákazám (obvykle se jedná o 6 měsíců proti myxomatóze a 1 rok proti králičímu moru). 

Zdravotní přejímkou musí projít každý králík. Králík, který v daný čas neprojde přejímkou, nebo 

nebude shledán jako způsobilý se závodu účastnit, nebude vpuštěn na start a nesmí se zdržovat 

v prostorách závodiště! 

 

V případě jakýchkoli dotazů, se neváhejte obrátit na pořadatele na uvedené e-mailové adrese nebo 

telefonním čísle. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 

TĚŠÍME SE NA VÁS ☺ 
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