1. Radostický skok

Datum konání: 25. 9. 2022
Místo konání: travnatá plocha u dětského hřiště, Radostice u Trocnova – náves (nemá přesnou
adresu), 373 12 Borovany
Povrch: travnatý
Rozhodčí: Stanislav Čihák, Vítězslav Hajný
Vyhlášené disciplíny:
Rovinná dráha (lehká, střední, těžká)
Parkur (lehký, střední, těžký)
Skok vysoký (počáteční výška 50 cm, do 70 cm po 10 cm, poté po 5 cm)
Skok daleký (počáteční dálka 100 cm, do 200 cm po 20 cm, poté po 5 cm)
Hodnocení rovinné dráhy a parkuru: rovinná dráha a parkur budou mít 2 kola, do výsledku se
počítá lepší běh.
Časový limit a maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven rozhodčím a vyvěšen
vždy před začátkem závodu.
Předpokládaný program:
7:00-8:00 - přejímka
8:30-12:00 - rovinná dráha
12:15-13:15 - skok vysoký
13:30-16:00 - parkury
16:15-17:00 - skok daleký
17:30-18:00 - vyhlášení výsledků
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu!
Přihlášky
Přihlášky zasílejte na e-mail: chs.splneneprani@seznam.cz

Uzávěrka je 15. 9. 2022 nebo po naplnění kapacity!
Omezení: 25 startů/disciplína!
Přihláška bude přijata po zaplacení startovného.
Startovné:
100,- za závodníka
70,- za každý start
Číslo účtu: 4161640023/0800
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno závodníka!
Ustájení králíků si každý zajišťuje sám (přepravka/box) ve kterém musí být dostatek vody a sena!
Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata. Všichni přítomní 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 rok
proti moru králíků a půl roku proti myxomatóze.) Zdravotní přejímkou před začátkem soutěže
musí projít všichni startující králíci. Kojící samice, březí králice a příliš mladí králíci (dle
Soutěžního řádu) se nesmí závodů účastnit. Králík, který neprojde v daný čas zdravotní
přejímkou, se nesmí závodu zúčastnit!
Oceněna budou vždy první 3 místa v každé kategorii + nejlepší králík závodu.
Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem ČSCH-KKH,
seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem stvrzují zasláním přihlášky. Všichni soutěžící se
také zavazují k tomu, že budou plně nápomocni a přispějí k hladkému a klidnému průběhu
závodu.
Odpovědný pořadatel:
Kristýna Ježková
E-mail: chs.splneneprani@seznam.cz
Tel. číslo: +420 733 595 209

