2. Třebechovické hopání

Propozice závodu

Odpovědný pořadatel: Alena Malá
Místo konání: Areál ZO ČSCH Třebechovice pod Orebem,Resslova1339
Datum konání: 25.5.2019
Registrace a zdravotní přejímka zvířat: 8:00-8:45
Zvířata, která neprojdou ve stanovené době zdravotní přejímkou, se nesmí závodu zúčastnit.

Vyhlášené disciplíny:
Rovinná dráha (lehká třída , střední třída)
• Parkur (lehká třída, střední třída)
•

Pozor, počet startů omezen na 150!
Start je povolen v každé disciplíně se třemi králíky.
Předpokládaný program:
08:00 – 08:45 registrace a zdravotní přejímka králíků
08:50 – 09:00 – slavnostní zahájení
09:05 – 12:00 – rovinné dráhy
12:00 - 13:00 oběd
13.00 - 15:00 parkury
15:30 - vyhlášení výsledků

Povrch: Travnatý.Rozměr plochy:20x30m
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.nojmi.cz/

Hodnocení rovinné dráhy: Součet obou běhů.
Hodnocení parkuru: Součet obou běhů.
Startovné:
Každý první start závodníka.……………………………………………………….. 100,-Kč
Kterýkoliv další start závodníka se stejným nebo jiným králíkem……60,-Kč
Startovné zasílejte na účet: (1073681163/0800) do kolonky zpráva pro
příjemce uvádějte:závody a jméno.
Úhrazené startovné se nevrací, pokud není přihláška odmítnuta pořadatelem.

Rozhodčí:Miloslav Sedláček (změna rozhodčích vyhrazena)

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.
Zdravotní podmínky: 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 o 6 měsíců proti myxomatóze.)
Zdravotní prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující
králíci.
Ustájení králíků: Ve svých přepravkách.

Občerstvení: Bude zajištištěno přímo na místě v areálu ČSCH.
Kdo bude chtít oběd,prosím vepsat do přihlášky.
Cena obědu bude 100kč.
Kuřecí řízek+bramborový salát.Vepřový guláš+houskový knedlík.

Vyplněnou přihlášku zašlete na: slavek333@seznam.cz

Termín zaslání: Nejpozději do 16.5.2019

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu omezit počet startů!

Vaše přihláška je platná až po zpětném potvrzení pořadatelem!
Potvrzení přihlášek bude zasláno emailem nejpozději do 22.5.2019.
Těšíme se na Vás,nezapomeňte s sebou vzít dobrou náladu a úsměv
na rtech.

