
 

 

Podmínky trati 

 

Datum konání: 20.8.2022    

Místo konání: Fabian 1372, Velké Bílovice, 691 02, Fotbalové hřiště TJ Velké Bílovice 

Odpovědný pořadatel: Milan Judas (tel. 776 029 078) 

 

Předpokládaný harmonogram: 

7:00 - 7:45 - Prezence a přejímka 

8:00 - 11:00 - Rovinné dráhy 

11:00 - 12:30 - Skok vysoký 

12:30 - 13:00 - Přestávka na oběd 

13:00 - 16:30 - Parkury 

16:30 - 18:00 - Skok daleký 

18:30 - Vyhlášení 

Vyhlášené disciplíny: 

• Rovinná dráha –lehká  střední, těžká  

• Parkur – lehká, střední, těžká,  

• Skok vysoký 

• Skok daleký 

 
Rozhodčí: Adéla Vyvlečková, Jana Komarovová 

Povrch: travnatý, rozloha hřiště 15x60m 

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 na dánský způsob. 

Barbora Kohoutová

Barbora Kohoutová
Rovinná dráha a parkur budou na 2 kola, do výsledku bude započítán lepší běh.  



Veterinární podmínky: 

 Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata. Všichni závodící králíci se musí prokázat platným 

očkovacím průkazem, 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. Přejímkou před začátkem soutěže musí projít 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/  

 

 

 

 

 

Startovné: 
Za závodníka ……….100,- 

Za každý start ………70,- 

Zasílání přihlášek a platba 
Přihlášky zasílejte na email simona.judasova@seznam.cz 

Platit se bude na místě v den závodu 

Uzávěrka: 10.8.2022 ! 
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