ZasTenHop
Datum konání závodu: 8. 10. 2022
Místo konání závodu: Zásada 344, 468 25 Zásada (fotbalové hřiště)
Povrch: travnatý
Rozhodčí: Barbora Kohoutová, Petra
Svatoňová (změna rozhodčích vyhrazena)
Vyhlášené disciplíny:
● Rovinná dráha - veteráni, lehká třída,
střední třída, těžká třída, elitní třída
● Parkur - veteráni, lehká třída, střední
třída, těžká třída, elitní třída
● Skok vysoký (počáteční výška 50 cm)
● Skok daleký (počáteční dálka 100 cm)
Rovinná dráha a parkur budou mít dvě kola,
do výsledku se počítá lepší běh. Časový limit a maximální čas běhů rovinné dráhy a
parkuru bude stanoven rozhodčím a vyhlášen před začátkem soutěže.
Veteránská a elitní třída bude vyhlášena pouze v případě přihlášení 6 a více králíků.
Předpokládaný program:
8:00 - 8:30 - registrace a zdravotní přejímka zvířat
8:30 - slavnostní zahájení
8:40 - 11:30 - rovinné dráhy
11:30 - 12:30 - skok daleký
12:30 - 13:00 - pauza na oběd
13:00 - 16:00 - parkury
16:00 - 17:00 - skok vysoký
17:30 - vyhlášení výsledků
Časy jsou pouze orientační.

Přihlášky:
Přihlášky zasílejte na mail kaja.havlova1@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek - 25. 9. nebo do naplnění kapacity závodu.
Startovné:
Každý start závodníka – 70 Kč
Pokyny k platbě budou zaslány po obdržení přihlášky. Přihláška bude platná po
zaplacení startovného.
Veterinární podmínky:
Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata. Všichni přítomní 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.
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.
Ubytování králíků během závodu je ve vlastních přepravních boxech či klecích.
Každá přepravka či klec musí být vybavena dostatkem sena a vody.
Oceněna budou vždy první tři místa v každé kategorii.
Občerstvení bude zajištěno v areálu hřiště.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.
Odpovědný pořadatel:
Petr Havel
Zásada
tel. číslo: 606 817 036, mail: pangea.havel@iol.cz

