
EldHopp 

Termín konání závodu: 21.8.2021 

Místo konání závodu: Třebízského 945 (fotbalový klub Čechie), 27801 

Kralupy nad Vltavou, Středočeský kraj (50.2429772N, 14.3235875E) 

Povrch: travnatý 

Rozhodčí: Barbora Kohoutová 

Vyhlášené disciplíny: 

• Rovinná dráha – lehká třída, střední třída 

• Parkur – lehká třída, střední třída 

• Skok vysoký (počáteční výška 40 cm) 

• Skok daleký (počáteční dálka 80 cm) 

Předpokládaný program: 

8:00 - 8:30 – registrace a zdravotní přejímka zvířat 

8:35 – slavnostní zahájení 

8:40 – 10:40 – rovinná dráha 

10:40 – 11:40 – skok vysoký 

11:40 – 12:25 – pauza na oběd 

12:30 – 14:45 – parkury 

14:45 – 15:45 – skok daleký 

16:00 – vyhlášení výsledků, zakončení závodu 

Čas předpokládaného programu je pouze orientační. Závody se mohou zkrátit, nebo naopak 

prodloužit. 

Přihlášky zasílejte na email czechrabbitsteam@email.cz 

Uzávěrka přihlášek - 15.8.2021, nebo do naplnění kapacity závodu. Startovní listiny budou poslány 

přijatým účastníkům v den uzávěrky přihlášek, budou také vytisknuty k nahlédnutí na místě. 

Každý start závodníka – 70,- 

Informace o platbě pošle pořadatel přijatým závodníkům do emailu. Platby proběhnou na účet. 

Závod je předně určen pro začínající a mírně pokročilé králíky. Králíci z elitních tříd nesmí závodit 

v skoku vysokém či dalekém. 

Králíci budou během závodu ubytovaní ve vlastních přepravních boxech či klecích. Zázemí ani 

ubytování králíků pořadatel nezajišťuje. 

V rovinné dráze a parkuru budou 2 kola, do výsledku se počítá součet obou kol. Časový limit a 

maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven rozhodčím a vyvěšen vždy před začátkem 

závodu. Počáteční výška skoku vysokého je 40 cm, do 60 cm se zvedá po 10 cm, dále po 5 cm. 



Počáteční délka skoku dalekého je 80 cm, do 200 cm se prodlužuje po 20 cm. Je možno startovat 

s neomezeným počtem králíků. 

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. (Obvykle se jedná o 1 rok proti moru králíků a 6 měsíců 

myxomatóze.) 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 příjemkou, se nesmí závodu zúčastnit. 

Oceněna budou vždy první tři místa v každé kategorii. 

Občerstvení bude zajištěno přímo v areálu hřiště – v přihlášce se zaškrtne, či závodník bude chtít mít 

objednaný oběd. 

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: Barbora Kohoutová 

U Kulturního domu 774, 394 70 Kamenice nad Lipou 

mail: kohoutova.barca@seznam.cz, tel. číslo: +420 739 940 207 

Spolupořadatel: Aneta Fousková 

U Křížku 567, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

mail: czechrabbitsteam@email.cz, tel. číslo: +420 720 196 671 

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na spolupořadatele. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a odmítnutí přihlášky. 
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