ČSCH-Klub Králičí Hop pořádá

Holický seminář
16.3.2019

Propozice semináře
Odpovědný pořadatel: Miloslav a Helena Sedláčkovi
Místo konání: Puškinova 1018, Holice
Datum konání: 16.3.2019
Registrace a zdravotní přejímka zvířat: 8:00 – 8:45hod
Zvířata, která neprojdou ve stanovené době zdravotní přejímkou, se nesmí semináře
zúčastnit.

Vyhlášené disciplíny:
•
•

Rovinná dráha – lehká třída
Parkur – lehká třída

Seminář je zaměřen pro začínající závodníky.
Probereme pravidla KKH a chyby při závodech.
Probereme jak připravit, přepravit králíka na závody a jak se o něho
během závodů starat, dále veterinární povinnosti a kompletní
přípravu na závody.
Bude se závodit na dvě nebo na tři kola s ohledem na počet
závodníků. Počet startů je omezen na 50.
Povrch: Koberec.
Pořadatel si vyhrazuje právo program uzpůsobit každému typu
závodu a počtu přihlášených účastníků.
Ceny: U vypsaných disciplín budou oceněna vždy první tři místa ve
všech kategoriích.

Pravidla oficiální soutěže: Soutěž ve vypsaných disciplínách bude
probíhat podle pravidel Klubu Králičí Hop viz.: http://kralicihop.eu

Hodnocení rovinné dráhy: Tři běhy, hodnotit se bude pouze jeden z
běhů a dva z běhů budou tréningová.
Hodnocení parkuru: Tři běhy, hodnotit se bude pouze jeden z běhů a
dva z běhů budou tréningová.
Výsledky nebudou zaznamenány do VP.
Startovné:
Každý první start závodníka…………………………………………………….200,-Kč
Kterýkoliv další start závodníka se stejným nebo jiným
králíkem………50,-Kč
Startovné se bude vybírat na místě.
Pokud bude malý zájem o seminář, bude seminář zrušen.
Rozhodčí: Miloslav Sedláček.
Veterinární podmínky: Závodu se smí zúčastnit pouze zdravá zvířata,
v optimální kondici, bez zjevných příznaků onemocnění nebo zranění.
Kojící samice a březí králice se závodu nesmí zúčastnit.
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 6 měsíců.) Zdravotní prohlídkou před začátkem soutěže musí projít
všichni startující králíci.
Zdravotní přejímku provede pověřený pořadatel. Veterinární
dozor bude zajišťovat veterinární klinika MVDr. Jiřího Štrose
v Holicích.
Ustájení králíků: Ve vlastních boxech či klecích s nepropustným
dnem.

Vyplněnou přihlášku zašlete na slavek333@seznam.cz, Termín
zaslání: 12.3.2019
Vaše přihláška je platná až po zpětném potvrzení pořadatelem!
Potvrzení přihlášek bude zasláno emailem nejpozději do 14.3.2019
Těšíme se na Vás!!!!!!!
Seminářem Vás bude provázet Miloslav Sedláček,Helena Sedláčková
a Barbora Homolková.

