
  

 7. Kanin-Hop Europameisterschaft 
       09.-11. November 2018 in Herning DÄNEMARK 

 

 

Propozice 
 

7.mistrovství evropy v králičím hopu se bude konat 09.11.2018-11.11.2018 při události 29. EE 

výstavy v Herningu, Dánsko 

Předběžný program: 

 Pá. 09.11.2018 09:00 zahájení 

Rovinná dráha elitní třída 

 Rovinná dráha těžká třída 

   Rovinná dráha střední třída 

   Rovinná dráha lehká třída 

 

 So. 10.11.2018 Skok vysoký  

   Parkur střední třída 

   Parkur lehká třída 

   Skok daleký  

 

 Ne. 11.11.2018 Parkur elitní třída 

   Parkur těžká třída 

                                                                 Přibližně v 12:30 slavnostní vyhlášení všech disciplín 

 

Před závody bude probíhát schůze rozhodčích 

Rozpis schůzí: 

 Út. 06.11.2018 Úterý, 06.11.18 s oficiálními chovateli                                                                 

 Čt. 08.11.2018   17.00 - 20.00  

 Pá. 09.11.2018   07.00 - 08.00  

 

Pravidla:  

Bude rozhodováno dle EE pravidel . 

Tým rozhodčích bude dle možností sestaven z rozhodčích z více zemí. 

Hlavní porota bude zastoupena lidmi z Německa, Dánska a Švýcarska. 

Skok vysoký bude začínat na 60cm a skok daleký na 100 cm 

Rovinná dráha a Parkury budou probíhat zároveň na čtyřech drahách. 

Každý tým poběží první kolo a poté finálové kolo. Finálové kolo bude hodnoceno jako"čisté 

finále". To znamená že pouze hodnoty z finálového kola budou použity k vyhodnocení výsledků. 

Každý králík bude mít svoji vlastní přepravní schránku.. 

Budou zde klece pro všechny přihlášené králíky avšak cena za jednu klec bude 4 eura. Seno a sláma 

bude zajištěna 

 

Kvalifikace: 

Kvalifikovat se lze podle pravidel daného státu. Každý stát si kvalifikace zajišťuje sám. 
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Kvoty 

Země s 20-100 členy – 50 startů 

Země s méně jak 20 členy – 20 startů 

Zbytek startů se rozdělí pomocí bodového systému ( na 100 dalších členů- 1 bod) 

Zodpovědností každé země je znát přesný počet. 

Výpomoc: 

Pořadetelé rozřadí závodníky  k výpomoci tak aby byl zajištěn hladký průběh celého závodu. 

Rozhodčí budou rozděleni na základě počtu startů z dané země. 

Strava a ubytování: 

V blízkosti sportovní haly se nachází obchod kde je možné zakoupit potraviny.. 

Ubytování si každý zajišťuje sám. 

Startovné: 

Cena za jeden je 6€ 

Startovné musí být zasláno do14.09.2018 státnímu zástupci 

Celková suma musí být zaslána (do 21.09.18) na následující účet: 

 

VERBUNDSVOLKSBANK OWL 

klíčová slova:    EM 2018 

Majitel účtu:   KANIN-HOP IM ZDRK 

IBAN:    DE42 4726 0121 8283 9407 00 

BIC:    DGPBDE3MXXX 

 

Vakcinace: 

Povinné vakcinace si nařídí každá zúčastnění země sama. Doporučujeme však vakcinaci proti 

RHD2. 

Registrace:  

Registrace musí být řádně vyplněna a zaslána zástupci dané země do:14.09.2018. 

Zástupce poté odešle všechny přihlášky do 21.09.2018 ) 

 

    EE Kanin-Hop representative 

    Jules Schweizer 
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Registrace 

Jméno 

závodníka: 

 ulice:  

PSČ město  Stát:  

Telefoní číslo:  e-mail  

stát:  klub:  

□ Jsem ochoten vypomáhat při výstavbě dráhy a zvedání tyček 

  startovné Každý start 

6,00€ 

 

1x Převodní cena 2,00€ 2,00€ 

dohromady:  

S touto registací se zavazuji k dodržování pravidel závodu pro králičí hop  . A dávám souhlas organizátorům publikovat 

má data a fotografie na veřejnosti ( např. Reportáže, katalogy atd.).Dávám také svolení pořadateli publikovat moje 

informace a fotografie v reportu ( např. Katalog) 

                                                  Podpis:_______ 

Jméno králíka plemeno zbarvení Rovinná dráha Parkur 
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