Propozice

IV. Kameňáky
Odpovědný pořadatel: Agáta Štveráčková
Termín závodu: 21. 8. 2022
Adresa: Fotbalové hřiště Kamenné Zboží, 288 02

Registrace a zdravotní přejímka zvířat: 7:30 – 8:00

!!Zvířata, která neprojdou ve stanovený čas zdravotní přejímkou se
nesmí závodu zúčastnit!!

Vyhlášené disciplíny:
• Rovinná dráha (lehká třída, střední třída)
• Parkur (lehká třída, střední třída)
• Skok vysoký (počáteční výška 50 cm, zvedá se po 5 cm)
• Skok daleký (počáteční délka 100 cm, do 200 cm se prodlužuje po
20 cm, poté po 10 cm)
Počet startů je omezený na 150!

Hodnocení rovinné dráhy: Dva běhy, započítá se lepší běh.
Hodnocení parkuru: Dva běhy, započítá se lepší běh.

Předpokládaný program:
7:30 - 8:00 - Registrace a zdravotní přejímka zvířat
8:00 - Slavnostní zahájení
8:00 – 10:30 - Rovinná dráha
10:30 – 11:30 – Skok vysoký
11:30 - 14:00 – Parkur
14:00 – 15:00 – Skok daleký
15:30 - Vyhlášení výsledků
(Harmonogram se může časově lišit podle obsazených startů v dané disciplíně.)

Povrch: Tráva, 15x40m

Ceny: U vypsaných disciplín budou oceněna vždy první tři místa ve
všech kategoriích.

Startovné:
Každý start…………………………………………………………..…………………..50 Kč
Startovné zasílat na 2815524103/0800.
(Do zprávy pro příjemce uvést jméno závodníka.)

Přihláška bude přijata až po přijetí platby startovného na náš účet.

Rozhodčí: Kateřina Štveráčková
(Změna rozhodčích vyhrazena.)

Veterinární podmínky: Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata,
v optimální kondici, bez zjevných příznaků onemocnění nebo zranění.
Kojící a březí samice se závodu nesmí zúčastnit.

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.

Zasláním přihlášky souhlasíte se Soutěžním řádem a dáváte najevo,
že se budete řídit jeho ustanoveními.
Dále se všichni soutěžící zavazují k tomu, že budou plně nápomocni
při přípravě závodní dráhy, zvedání latěk apod.

Přihlášky zasílat nejpozději do 14. 8. 2022!
Vyplněnou přihlášku zasílejte na chsfastpaws@seznam.cz.

Vaše přihláška je platná až po zpětném potvrzení pořadatelem!
Potvrzení přihlášek bude zasláno emailem nejpozději do 15.8.2022.
Upozornění pro závodníky: Bez VP nebude závodníkům umožněn start!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

