II. Skok pro kapra
Místo konání závodu: Bokova 364, Pardubice 53000
Datum konání závodu: 18.12.2022
Povrch: koberec

Rozhodčí: Vojtová Petra (změna rozhodčích vyhrazena)
Odpovědný pořadatel: Eva Beránková, Lázně Bohdaneč, tel.777050361
V případě dotazů se obracejte na zavody.kkh@gmail.com
Vyhlášené disciplíny:
Rovinná dráha lehká
Parkur lehký

Hry – bez VP:
On-line (neomezený počet králíků, kteří se účastní LR nebo LP)
Štafeta ve vánočním kostýmu (pouze 1 králík, který se účastní LR nebo LP))

Předpokládaný program:
7:30 – 8:00 – registrace a zdravotní přejímka králíků
8:00 – 8:05 - slavnostní zahájení závodu
8:10-10:00- on-line běh
10:00 – 12:00 – rovinná dráha lehká
12:00-13:00-pauza na oběd
13:00 – 15:30 – parkur lehký
15:30 – 16:30 – štafetový běh (při potřebném množství týmů)
17:00 – vyhlášení výsledků
17:00-18:00 – úklid šaten a haly
On-line běh:

Pohyb králíka bez vodítka ve vyhrazeném prostoru. Počítají se doteky a
shozené tyčky. Vynechá-li králík překážku, tak je diskvalifikován stejně jako
když ji skočí dvakrát.
Štafetový běh: Utvoří se týmy ze dvojic. Běhá se rovinná dráha, přičemž na cílovce přebere
štafetu druhá dvojice. Vyhrává nejúspěšnější tým.

Pořadatel si vyhrazuje uzpůsobit program počtu přihlášených účastníků a v případě velkého
zájmu odmítnout přihlášku (uvědomí o tom závodníka písemně).
U vypsaných disciplín budou oceněna vždy první tři místa ve všech kategoriích.

Přihlášky zasílejte na mail zavody.kkh@gmail.com, platební údaje budou zaslány emailem po
potvrzení přihlášky.
Uzávěrka přihlášek:
Startovné: Start závodníka 65 Kč
Startovné pro hry: 50Kč

Ubytování králíků během závodu: ve vlastních přepravních boxech či klecích.

Podmínky trati a limity závodu:

V rovinné dráze a parkuru budou 2 kola, počítat se bude součet obou běhů. Časový
limit a maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven rozhodčím před
začátkem disciplíny.

Zdravotní podmínky:
-Všichni králíci se musí prokázat platným očkovacím průkazem (nebo veterinárním
potvrzením) a zdravotní přejímkou.
-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!
-Všechny závodící dvojice se musí řídit platným řádem KKH.

Z důvodu pohodového chodu závodu bychom Vás poprosili o výpomoc s organizací. (zvedání
tyček, zapisování do vp, zametání, zapisování do startovek…)

