Kvalifikační závody na MČR

29. – 30. 6. 2019
Vyhlášené disciplíny:
Oficiální soutěže:
• Skok daleký
• Skok vysoký
Ve výkonnostních kategoriích: veteránská třída, lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída:
• Rovinný závod
• Parkur
Jednotlivé kategorie budou otevřeny podle počtu přihlášených (minimální počet závodníků v kategorii je
5). Rovinný závod a parkur bude vždy dvoukolový s tím, že do výsledku se započítává vždy lepší výsledek.
Počet startů v lehkých třídách bude omezen zhruba na 80 startů – běhat se bude na 2 samostatných
drahách po 40 dvojicích. Každý závodník může mít v lehké třídě maximálně 3 králíky.
Soutěž o Vítěze Grand Prix „Hanácké hop“ – dle výsledků v jednotlivých oficiálních
disciplinách budou králíkům přiděleny body do soutěže. Králík, který získá nejvíce bodů, získá titul „Vítěz
Grand Prix 2019“. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší výkonnostní třída, popř. o přidělení titulu rozhodne
pořadatel.
Soutěž o Miss králík
Každý závodník může přihlásit jednoho králíka. Králíci budou rozlosováni do dvojic a porota vybere
vyřazovacím způsobem vítěze.
Podmínky trati a limity závodů:
Místo konání závodu: Chovatelský areál, Sokolská ulice, Štěpánov 783 13 (okr. Olomouc)
Povrch trati: tráva
Rozměr plochy 10 x 30m
Časový limit i maximální čas běhů parkuru a rovinné dráhy bude stanoven rozhodčím a vyvěšen vždy
před vyhlášeným během ve startovní listině. Počáteční výška skoku vysokého je 50cm a do 70cm se
bude zvyšovat po 10cm. Počáteční délka skoku dalekého je 80cm.
Rozhodčí:
Sbor rozhodčí KKH
Startovné:
Každý závodník (platí jednou) ……………………………………………………………………………………..100,-Kč
Každý start závodníka: ……………..……………………………………………………………………………………50,-Kč
Úhrada startovného na účet: 670100-2204833847/6210
Úhrazené startovné se nevrací, pokud není přihláška odmítnuta pořadatelem.
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). Králík musí být
zdravý a ve sportovní kondici. Březí ani kojící samice se nesmí účastnit závodu. Zdravotní prohlídkou
před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci.

Ubytování králíků po dobu soutěže:
V klecích závodníků.
Předpokládaný program:

Bude upřesněn dle počtu přihlášek
Sobota 29. 6. 2019
do 9.00 prezence účastníků
rovinná dráha
skok daleký
Miss králík
Neděle 30. 6. 2019
Do 8,00 prezence účastníků
parkur
skok vysoký
vyhlášení výsledků a ukončení
Pořadatel si vyhrazuje právo program uzpůsobit každému typu závodu a počtu účastníků.
Možnost bezplatného přespání v areálu ve vlastních stanech. V případě zájmu zašleme kontakty na
blízké ubytovny – penziony.
Zasílání přihlášek:
Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: chovatele.stepanov@centrum.cz
nebo písemně na adresu: Petr David, Horní 30/27, Štěpánov 783 13
Uzávěrka přihlášek: 16. června 2019
Přihláška bude přijata po uhrazení startovného a potvrzení pořadatelem bude rozesláno do 23.6.2019.
Stejně jako upřesněný časový harmonogram.
Organizátor si vyhrazuji právo přihlášku odmítnout.
Pokusíme se zajistit možnost obědů a večeří.
Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem KKH, který je k dispozici na:
http://kralicihop.nojmi.cz/zavody/soutezni-rad/
Seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem řídit stvrzují soutěžící svým podpisem na Přihlášce
k závodům!

Pro úspěšné soutěžící připraveny věcné ceny.
Kontakt na odpovědného pořadatele soutěže: Petr David, mobil: 774 710 391

