
Dostihy poníkov – Bratislava, 18. 7. 2021 
Propozície a podmienky účasti 

 
1. Organizátorom dostihov poníkov je Závodisko, š.p., so sídlom Starohájska 29, 852 69 Bratislava, IČO 

31354301. 
2. Dostihy poníkov sa uskutočnia v rámci dostihového mítingu „Slovenské derby“ dňa 18.7.2021 na dostihovej 

dráhe v Bratislave – Starom háji. 
3. Dostihov poníkov sa môžu zúčastniť kone, ktoré majú v pase uvedené plemeno „pony“ alebo sú krížence 

plemien pony a majú palicovú výšku v kohútiku do 148 cm vrátane. Údaj o výške poníka musí byť takisto 
zaznamenaný v jeho pase. 

4. Dostihy poníkov sú medzinárodne otvorené, môžu sa ich zúčastniť poníky a jazdci zo Slovenska, Českej 
republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska. 

5. Poníky zúčastňujúce sa dostihov musia spĺňať nasledovné veterinárne podmienky: 
a) očkovanie proti chrípke koní (podľa vakcinačnej schémy výrobcu vakcíny) – musí byť zaznamenané 

v pase koňa 
b) negatívny Coggins test na infekčnú anémiu koní nie starší ako 6 mesiacov – musí byť zaznamenaný 

v pase koňa 
c) očkovanie proti herpesvírusu (aspoň EHV-1) - dokončená primovakcinácia 

6. Dostihov poníkov sa ako jazdci môžu zúčastniť deti do veku 17 rokov (dňom dovŕšenia 18. roku zaniká právo 
účasti). Jazdci musia mať vhodnú výstroj, t.j.: biele jazdecké nohavice, jazdecké čižmy, dres, prilbu 
a bezpečnostnú vestu. 

7. Jazdci môžu mať počas dostihov pri sebe jazdecký bičík, ktorý môžu použiť výhradne ako pomôcku pri štarte 
a na udržanie cvalu poníka v priamom smere, a to len na plece poníka. 

8. Podmienky účasti jazdcov a ich sprievodu z hľadiska opatrení proti šíreniu koronavírusu Covid-19 budú 
definované v samostatnom dokumente, ktorý bude platný pre všetkých účastníkov dostihového dňa 
18.7.2021 v Bratislave. 

9. Zákonný zástupca jazdca-dieťaťa spolu s vyplnenou prihláškou poníka do dostihov zašle vyplnený a 
vlastnoručne podpísaný Informovaný súhlas zákonného zástupcu. 

10. Termín uzávierky prihlášok do dostihov poníkov je vo štvrtok 8.7.2021 o 13:00 hod. 
11. Vyplnené prihlášky sa zasielajú do uvedeného termínu na e-mailovú adresu pony@zavodisko.sk 
12. Podľa počtu prijatých prihlášok, môžu byť dostihy poníkov rozdelené do oddelení s bezpečnostným limitom 

desať poníkov v jednom oddelení. Pri rozdeľovaní poníkov do jednotlivých oddelení bude kritériom palicová 
výška v kohútiku. 

13. V prípade potreby znižovania počtu štartujúcich poníkov budú uprednostnené poníky zo Slovenska, avšak 
s prihliadnutím k medzinárodnému charakteru celého podujatia. 

14. Dĺžka dostihov poníkov, resp. jednotlivých oddelení, bude prispôsobená výške poníkov v oddelení. Spravidla 
sa bude pohybovať medzi 200 a 350 metrov. Prednostne sa budú dostihy poníkov štartovať z jednej méty. 

15. Na štart môže poníka ako vodič sprevádzať iba plnoletá osoba. 
16. Po dobehu každého oddelenia sa v priestore cieľa uskutoční oceňovanie najúspešnejších poníkov a jazdcov. 

Každý zúčastnený bude odmenený hodnotnou vecnou cenou. 
17. Organizátor poskytne na každého štartujúceho poníka príspevok na dopravu v hodnote 60 €. 

 
 
v Bratislave 28.6.2021 
 
JUDr. Marián Šurda, v.r. 
riaditeľ 
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