
Český svaz chovatelů – Klub králičí hop ve spolupráci se základní 

organizací ČSCH ZDOUNKY 

vyhlašuje závod v Králičím hopu 

Mini Zdounky 2022 

odpovědný pořadatel: Jiří Svítil  
 

Vyhlášené oficiální disciplíny:   

• Rovinný závod (lehká třída, střední třída) 

• Parkur (lehká třída, střední třída) 

• skok daleký 

• skok vysoký 
 

Povrch:  travnatý  

Bude omezení startů na maximální počet 150 startů, v případě 
vyššího počtu přihlášených závodníků bude rozhodující datum a čas 
zaslání přihlášky. 
 
Bude se závodit na lepší běh. 

 

Datum konání: 20. 8. 2022 odpoledne 

Místo konání:   
chovatelský areál za kulturním domem ve Zdounkách  
 

Předpokládaný program: 

11.30  -  12.00        přejímka zvířat 
12.00  -  14.00        lehká a střední rovinná dráha 
14.00  -  15.00        skok daleký 
15.00  -  17.00        lehký a střední parkur 
17.00  -  18.00        skok vysoký 
18.00                       vyhlášení výsledků 
 
 
Uvedené časy jsou přibližné, mohou se změnit v závislosti na počtu startujících! 
Pořadatel si vyhrazuje právo program přizpůsobit každému typu závodu a počtu přihlášených 
účastníků. 

 

 



Podmínky trati a limity závodů: 

Trať bude venkovní travnatý povrch. 
Časový limit i maximální čas běhů parkuru a rovinné dráhy bude stanoven rozhodčím před závodem a 
vyvěšen vždy před vyhlášeným během na startovní listině.   
 

Rozhodčí: Petr David, změna rozhodčích vyhrazena! 

 

Startovné: 

Každý start závodníka s králíkem ……………………………….…….…………………..    50 Kč 
Upozornění: Nečlen  Klubu Králičí Hop (ČSCH-KKH) může startovat pouze v lehké třída rovinné 
dráhy a parkuru. 

Startovné se bude platit v hotovosti na místě. 

 

 

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 myxomatóze). Zdravotní 

prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci.  

Ubytování králíků po dobu soutěže: 

Králíky je nutné ubytovat v klecích majitele.  
 

Zasílání přihlášek: 

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: hopacimorava@seznam.cz  nebo písemně na adresu: Jiří 
Svítil, Miličovo nám.522/13,76701 Kroměříž. Případné dotazy na tel.: 605 143 551 
Všichni soutěžící souhlasí s tím, že pomohou na akci v případě, že budou pořadatelem vyzváni.  
Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem KKH. Seznámení s ním a 
svoji vůli řídit se tímto řádem stvrzují soutěžící přihláškou k závodům! 
 

Uzávěrka přihlášek: 8. 8. 2022 

a ty budou potvrzovány. 
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