
 

 

 
6. Mistrovství Evropy Kanin-Hop 
Německo – Büren Steinhausen 2016P  

 

 

Propozice k 6. Mistrovství Evropy - Kanin Hop 2016 
 
Kanin Hop v ZDRK organizuje 6. Mistrovství Evropy v Kanin Hop 2.-4. Září 2016 v 

Hale obce Steinhausen , adresa: Sonnenhang 15, 33142 Büren. 
 

Srdečně zveme všechny "Kanin-Hopáky" z celé Evropy k účasti na této významné 
události v Německu.  

 

 
Průběh Mistrovství: 
 
Pátek, 2. Září 2016:  

 
Proběhnou tyto závody:  

 Parkur ve všech třídách   

 
od 8.00 hod.:   Odevzdání startovních průkazů  

     9.30 hod.:  Uvítání a objasnění podmínek závodů 
     10.00 hod.:  Start jednotlivých závodů   

  
Sobota, 3. Září 2016:  

 
 Proběhnou tyto závody:  

 Rovinná dráha ve všech třídách  
 

od 8.00 Hod.:   Odevzdání startovních průkazů 
od 9.00 Hod.:  Start jednotlivých závodů   

15.00 Hod.:  Oficiální zahájení s vyhlášením vítězů již proběhlých závodů 
 

 Neděle, 4. Září 2016:  

 
 Proběhnou tyto závody:  

 Rovinná dráha „volné skákání“ ve všech třídách  
 

od 8.00 Hod.:   Odevzdání startovních průkazů 
od 9.00 Hod.:  Start jednotlivých závodů   

  
 

 



 

 
Možnosti noclehu: 

 
V objektu haly lze stanovat, k dispozici jsou sanitární zařízení. Stravování 

(zabezpečuje „Kuchyňský tým“ vestfálské mládežnické pobočky) lze objednat v 
přihlášce. Během závodů si lze také zakoupit další občerstvení a nápoje. Seznam 

penzionů a hotelů v okolí je uveden na naší domovské internetové stránce ke 
stažení.             

 
Poplatky: 

 
 Vstupné:    zdarma 

 Startovní á zvíře a závod!  Euro 5.00 

Startovné musí být zaplaceno do uzávěrky přihlášek na konto:  
 

Majitel účtu:  Kanin-Hop im ZDRK    

IBAN        DE42 4726 0121 8283 9407 00  

BIC                     DGPBDE3MXXX 

 

Mistrovství bude prováděno dle Evropských pravidel Kaninhopu.   
 

Tyto pravidla, přihlášky a další informace najdete na webové stránce: 

http://em.kanin-hop.de/ 
 

 
Kontaktní adresa a adresa pro zasílání přihlášek:  

 
Vedení závodu:  

 
Uzávěrka přihlášek: 1. August 2016 

 
Vzhledem k tomu, že jsou soutěže omezené vždy na 75 startů a každá účastnická 

země má přidělený jenom určitý kontingent (odpovídající počtu členů) proběhne 
přihlášení prostřednictvím kontaktní osoby příslušného svazu. Způsob kvalifikace 

pro jednotlivé kontingenty určují příslušné národní svazy. V jedné soutěži jsou 
povoleny maximálně tři zvířata na jednoho startujícího.  

  
 

Těšíme se na Vaši hojnou účast a přejeme již nyní dobrou zábavu a úspěchy.  
 

ZDRK Prezident      Vedení závodu  
Erwin Leowski     Kai Sander   
 

 


