Český svaz chovatelů – Klub králičí hop
pořádá

Mini Hop v Lounech 25.9.2022
Místo konání: Výstaviště Louny, Masarykovy sady 1470, Louny
Vyhlášené disciplíny:
Rovinná dráha lehká
Parkur lehký

Závod je oficiálním závodem, na kterém mohou králíci získat postupové body.
Závod je součástí propagace králičího hopu 24.9.-25.9.2022 při výstavě Člověk v přírodě (So + Ne
každý den 9,00 – 17,00 hod). Účast na propagační akci králičího hopu není ničím omezená. Oficiálních
závodů se však smějí účastnit pouze předem přihlášení závodníci.
Maximální počet startů není uveden.
Hodnocení rovinných drah a parkurů bude na lepší běh. V případě obou bezchybných běhů získávají
králíci také 1 postupový bod.
Předpokládaný program:
Registrace a přejímka králíků: 9,00 – 11,00 hod
Rovinná dráha:
11,00 – 12,00 hod
Parkur:
13,00 – 14,00 hod
Vyhlášení výsledků a předání VP:
17,00 hod
Změna programu vyhlášena.
Parametry závodní dráhy: povrch tráva, rozloha 10x20m
Ustájení králíků: v klecích majitele, pořadatel ustájení ani krmení zvířat nezajišťuje.

Veterinární podmínky:
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 (RHD) a jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny
v imunitě proti těmto nákazám. Veterinární prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni
startující králíci. Králíci, u nichž by byl shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do
prostoru závodů.
Podobné veterinární podmínky platí i pro účastníky propagace.
Rozhodčí:
Petra Svatoňová (změna rozhodčí vyhrazena)

Odpovědný pořadatel závodu:
Ing. Lada Šípová Krejčová
Startovné:
Přihlášení závodníka ……………………………………………………………………………………………….. 20 Kč
Start králíka ……………………………………………………………………………………………………………… 40 Kč
Zasílání přihlášek:
Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: sipovalada@gmail.com.

Uzávěrka přihlášek: 21.9.2022
Platba předem na účet: 94-1056380297 / 0100, případně v hotovosti na místě.
Před závodem bude zveřejněna startovní listina ke kontrole závodníků.

Souhlas s pravidly závodu:
Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem ČSCH-KKH, který je
k dispozici na webových stránkách klubu KKH (www.kralicihop.eu ).
Všichni soutěžící a přihlášení pomocníci se zavazují k tomu, že budou plně nápomocni při přípravě a
udržování závodní dráhy. Ať už z vlastní iniciativy, nebo pokud k tomu budou vyzváni pořadatelem.
Seznámení s těmito podmínkami a svoji vůli řídit se jimi stvrzují soutěžící odesláním Přihlášky.

