Závod o Zlatou stuhu
16.7.2022

Kvalifikační závod na MČR 2023
Místo konání: Fotbalové hřiště Zlatá Přilba – ul. Motoristů 300 , 53006 Pardubice VI – Svítkov
Odpovědný pořadatel: Andrea Krupařová ( e-mail: aja.kruparova@outlook.cz , tel.: 722 343 322 )
Vyhlášené disciplíny:
•
•
•
•

Rovinná dráha – střední, těžká, elitní
Parkur – střední, těžký, elitní
Skok vysoký
Skok daleký

Předpokládaný program:
7:00 – 7:50 – prezence a přejímka zvířat
7:50 – 8:00 – zahájení závodu
8:00 – 10.00 – rovinná dráha
10:00 – 11:30 – skok vysoký
11:30 – 12:00 – pauza na oběd
12:00 – 15:00 – parkury
15:00 – 16:30 – skok daleký
17:00 - vyhlášení

Podmínky trati:
Povrch: travnatý, rozloha hřiště 70x100m
Časové limity i maximální časy budou vyhlášeny rozhodčími před zahájením disciplíny.
Rovinná dráha a parkur budou hodnoceny součtem obou běhů.
Skok vysoký – počáteční výška je 50 cm, do 70 cm se zvyšuje po 10 cm, poté po 5 cm.
Skok daleký – počáteční délka je 100 cm, do 200 cm se prodlužuje po 20 cm, poté po 10 cm.
U rovinné dráhy a parkuru se poběží střední třída na dánský způsob, těžká a elitní na jednu dráhu.
Skok vysoký a skok daleký bude rozdělen na dvě dráhy, do výsledků se počítá součet obou drah.

Rozhodčí: Barbora Kohoutová, Stanislav Čihák, Miloslav Sedláček (změna rozhodčích vyhrazena)

Startovné:
Každý závodník (platí jednou) ……………………….. 100,Každý start závodníka ……………………………………. 80,-

Zasílání přihlášek a platba:
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu sign.of.destiny@outlook.cz
Platební pokyny vám budou zpětně zaslány společně s potvrzením přihlášky.
Uzávěrka přihlášek je 30.6.!

Veterinární podmínky:
Všichni závodníci 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. Králík musí být zdravý a ve sportovní kondici. Březí ani kojící samice se nesmí závodu
účastnit.
Zdravotní přejímkou musí projít před začátkem závodu všichni startující králíci!
Ubytování králíků:
Ve vlastních klecích či boxech (možnost využití vlastních ohrádek na závodní ploše)

Všichni závodníci jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem KKH
https://kralicihop.eu/zavody/soutezni-rad/

