
Český svaz chovatelů a Klub Králičí hop 
pořádají 

 

2. ročník mezinárodního závodu v Králičím hopu 
 

 

 

Inter Rabbit Jumping 

  Termín: 24.-25.6.2017 

   Místo konání: VÝSTAVIŠTĚ BRNO 
 

     Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika 
 

 

Dvoudenní závod v krásných prostorách klimatizované haly brněnského výstaviště. 

Souběžně probíhá veletrh chovatelských potřeb – Propet, mezinárodní výstava psů Inter 

Canis a mezinárodní výstava koček Inter Felis. Věříme, že i Inter Rabbit Jumping 

si najde své místo mezi mezinárodními závody a každý lichý rok se zde budou scházet ti 
nejlepší závodníci s králíky z celé Evropy. 

Soutěž bude probíhat podle Evropského sout ěžního řádu .  

Vyhlášené disciplíny:  

Sobota 24.6.2017                                                           Neděle 25.6.2017 

Rovinná dráha veteráni (max. 10 startů) Parkur veteráni (max. 10 startů) 

Rovinná dráha lehká (max. 25 startů) Parkur lehký (max. 25 startů) 

Rovinná dráha střední (max. 25 startů) Parkur střední (max. 25 startů) 

Rovinná dráha těžká (max. 25 startů) Parkur těžký (max. 25 startů) 

Rovinná dráha elitní (max. 25 startů) Parkur elitní (max. 25 startů) 

Skok vysoký (max. 21 startů) Skok vysoký (max. 16 startů) 

Skok daleký (max. 21 startů) Skok daleký (max. 16 startů) 



Parametry závodní dráhy:               povrch koberec, rozloha 40x20m 

Limity závodů: 
Časový limit i maximální čas běhů parkuru a rovinné dráhy bude stanoven rozhodčím a zveřejněn 
vždy před vyhlášeným během ve startovní listině.  Počáteční výška skoku vysokého je 40cm, 
počáteční délka skoku dalekého je 60cm. 
 

Ustájení králíků:  
v klecích pořadatelů, klece budou vybaveny podestýlkou, senem a miskou na vodu. V případě, že si 
to závodníci budou přát, je možné ponechat králíky v klecích závodníků. 
 

Veterinární 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 (RHD1, v případě zahraničních závodníků i RHD2) a jsou podle 
vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. (Obvykle se 
jedná o 1 rok proti RHD a proti myxomatóze). Veterinární prohlídkou před začátkem soutěže musí 
projít všichni startující králíci, předpokládáme veterinární dozor při vjezdu na výstaviště. Králíci, u 
nichž by byl shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do prostoru výstaviště! 

 

Předpokládaný program: 
 
Sobota 24.6.2017: 
Registrace a přejímka králíků:  8,00 – 9,00 hod 
Slavnostní zahájení:                   9,00 hod 
Rovinná dráha:                            9,05 – 12,00 
Přestávka na oběd:                   12,00 – 13,00 
Skok vysoký:                               13,00 – 14,30 
Skok daleký:                               14,30 – 16,00 
Vyhlášení výsledků:                  16,30 – 17,00 
 
Neděle 25.6.2017: 
Registrace a přejímka králíků:  8,00 – 9,00 hod 
Parkurová dráha:                        9,05 – 12,00 
Přestávka na oběd:                   12,00 – 13,00 
Skok vysoký:                               13,00 – 14,00 
Skok daleký:                               14,00 – 15,00 
Vyhlášení výsledků:                  15,30 – 16,00 
Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram závodu upravit podle aktuální situace. 
 

Rozhodčí:  

Jindřich Šíp, Lada Šípová, Nikol Šváchová, Antonín Kratochvíl, Petr David, Radim Vlačiha  
(změna rozhodčích vyhrazena)  

 



Startovné: 

Každý první start závodníka ………………………………………………………………………………    150,-Kč (6 Euro) 
Kterýkoliv další start závodníka se stejným nebo jiným králíkem ………………………    100,-Kč (4 Euro) 
 
Startovné zasílejte na účet 94-1056380297 / 0100, teprve po připsání částky startovného na účet 
bude přihláška přijata. Platba v hotovosti na místě bude možná pouze pro zahraniční účastníky! 
Jako VS uveďte telefonní číslo uvedené v přihlášce, do zprávy pro příjemce uveďte jméno 
závodníka. Platby zasílejte nejpozději do data uzávěrky přihlášek. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku z důvodu překročení maximálního počtu startů 
v dané disciplíně. Uvědomí o tom vždy závodníka písemně. Průběžně bude zveřejňována startovní 
listina, aby měli závodníci přehled, kam je možné se ještě přihlásit. 
 

 Zasílání přihlášek: 
 
Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: l.sipova@apetit.eu nebo písemně na adresu: Lada Šípová, 
Sokolohradská 1043, 583 01 Chotěboř, Česká republika. 
 

Uzávěrka přihlášek: 10.6.2017 nebo bude ukončena naplněním maximálního počtu startujích.  
 
Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Evropským soutěžním řádem 

Evropského svazu chovatelů, který je k dispozici na webových stránkách klubu KKH 

(www.kralicihop.eu). Seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem řídit stvrzují soutěžící svým 

podpisem na Přihlášce k závodům! 

 

 


