III. MAXVINČANY
KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2023 V KRÁLIČÍM HOPU

TERMÍ: 15.-16.10. 2022
MÍSTO KONÁNÍ: Fotbalové hřiště Svinčany
POVRCH: Travnatý, 40x30m

VYHLÁŠENÉ DISCIPLÍNY:
Rovinná dráha – střední třída, těžká třída, elitní třída
Parkur – střední třída, těžká třída, elitní třída

Skok vysoký
Skok daleký

PODMÍNKY TRATI A LIMITY ZÁVODŮ:
Rovinná dráha a parkur budou mít 2 kola, do výsledku se počítá součet obou
kol. Časový limit i maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven
rozhodčím a vyvěšen vždy před začátkem závodu.
Počáteční výška skoku vysokého je 50 cm (do 70 cm se zvyšuje po 10 cm poté
po 5 cm)
Počáteční délka skoku dalekého je 100 cm (do 200 cm se prodlužuje o 20 cm
poté o 10 cm)
Podle počtu startů se skok vysoký a daleký bude skákat na 2-3 překážkách
Zázemí králíků – v klecích majitele, pod přístřeškem

ROZHODČÍ: Vítězslav Hajný, Stanislav Čihák, Kateřina Štveráčková (změna
rozhodčích vyhrazena)

Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata. Všichni králíci se musí prokázat
platným očkovacím průkazem. Přejímkou před začátkem soutěže musí projít
všichni přítomní králíci na závodu.

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM:
SOBOTA:
7:30 – 8:00 prezence a přejímka
8:00 – 11:00 rovinná dráha (ST, TT, ET)
11:00 – 12:30 skok vysoký

13:00 – 14:30 střední parkur
14:45 – 16:15 skok daleký
NEDĚLĚ:

8:00 – 8:15 prezence a přejímka (závodníků a králíků, kteří se účastní pouze
neděle)
8:30 – 10:00 těžký parkur
10:30 – 12:00 elitní parkur
12:30 – vyhlášení
Program je pouze orientační a v průběhu závodu se může změnit.

STARTOVNÉ:
Závodník: 50 Kč
Každý start závodníka 80 Kč

PŘIHLAŠOVÁNÍ:
Přihlášky zasílejte na mail: svincanske-zavody@seznam.cz
Uzávěrka - 30. 9. 2022
Přihláška bude platná teprve po zaplacení startovného na účet, pokyny k platbě
budou zaslány po obdržení přihlášky. Po obdržení pokynů k platbě, platbu
proveďte do jednoho týdne.

Zasílejte pouze oficiální přihlášky, jiné nebudou přijímány!

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:
David Rozkošný, Choceňská 1247, Přelouč 535 01
Mail - rozkosnydavid@seznam.cz, svincanske-zavody@seznam.cz
Tel. číslo - +420 774 521 247

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

