
 

Ve spolupráci s obcí Česká Ves pořádáme závody v králičím hopu 

Skok ve Vsi 
Termín závodu: 24. 9. 2022 

Místo konání: Česká Ves, travnatá plocha vedle hotelu Zlatý Chlum (Jánského 7, 

790 81 Česká Ves) 

Povrch: Travnatý 

Vyhlášené disciplíny:  

Rovinná dráha – lehká, střední, těžká, elitní 

Parkur – lehká, střední, těžká, elitní 

Skok vysoký  

Skok daleký 

 

Těžká a elitní třída bude pouze v případě přihlášení 5 a více králíků. Počáteční 

výška skoku vysokého je 50 cm, do 70 cm se zvedá po 10 cm, dále po 5 cm. 

Počáteční délka skoku dalekého je 100 cm, do 200 cm se prodlužuje po 20 cm. 

V rovinné dráze a parkuru se bude běhat na dva běhy a výsledky z obou běhů 

se budou sčítat. Oceněna budou vždy první tři místa. 

 

Předpokládaný program:  

Přejímka a registrace závodníků 8:00 – 8:30 

Rovinná dráha 8:30 – 10:30 

Skok vysoký 10:30-12:00 

Polední přestávka 12:00-12:30 

Parkur 12:30 – 15:00 

Skok daleký 15:00 -16:30 

Vyhlášení výsledků 17:00 
Čas předpokládaného programu je pouze orientační. 

 

Rozhodčí: 

Kateřina Baštová 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu nebo přidání rozhodčího.  

 

 



Startovné: 

Každý závodník – 100 Kč 

Každý start – 50 Kč 

Startovné se platí v hotovosti na místě.  

 

Veterinární 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.  

Zdravotní přejímkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci. 

Kojící samice, březí králice a příliš mladí králíci (dle Soutěžního řádu) se nesmí 

závodu účastnit. Králík, který neprojde v daný čas zdravotní přejímkou, se 

nesmí závodu zúčastnit. 

 

Občerstvení 

Je možné se občerstvit v hotelu (restauraci) Zlatý Chlum, který je hned vedle 

závodní plochy. Případně lze jídlo objednat na rozvoz z Jeseníku.  

 

Přihlášky posílejte na katkabastova@seznam.cz do 7. 9. 2022. 

 

Odpovědný pořadatel: 

Kateřina Baštová 

+420 607 257 983 
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