
4. dostihový deň - 16. 8. 2020 Bratislava - 14.00 hod. 
Uzávierka prihlášok: štvrtok 6.8.2020 o 10.00 hod. 

Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 10.8.2020 o 10.00 hod. 
Oznámenie štartujúcich koní: utorok 11.8.2020 do 10.00 hod. 

 
 
1. 28. Veľká jarná cena - rovina (SVK Listed) - 1700 m 
8000 € (4000 - 1840 - 1200 - 560 - 400) 
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu. 
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu. 
Pre 3-ročné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg. 
Zápisné 160 €, oznámenie štartujúcich koní 160 € 
 
 
2. 28. Jarná cena kobýl - rovina (SVK Listed) - 1700 m 
8000 € (4000 - 1840 - 1200 - 560 - 400) 
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu. 
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu. 
Pre 3-ročné kobyly. Hmotnosť: 58 kg. 
Zápisné 160 €, oznámenie štartujúcich koní 160 € 
 
 
3. Cena... - rovina (II. kat.) - 1900 m 
3000 € (1500 - 690 - 450 - 210 - 150) 
Chovateľské prémie: 450 € (300 - 150) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 7. mieste 
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch Listed a Graded, ani nezvíťazili v dostihoch I. kat. viac ako 
raz. 
Hmotnosť: 57 kg. Víťazom dostihov II. kat. a umiestneným v dostihoch I. kat. +2,5 kg, víťazom dostihov I. kat. a 
umiestneným v dostihoch Graded a Listed +5 kg. 
Zápisné 60 €, oznámenie štartujúcich koní 60 € 
 
 
4. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 1200 m 
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100) 
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste. 
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -5,5 kg, 4-ročné a staršie OH -4 kg. 
Zápisné 40 €, oznámenie štartujúcich koní 40 € 
 
 
5. Cena … - rovina (III. kat.) - 2400 m 
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100) 
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste. 
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kategórie a vyššej, ani sa neumiestnili do 4. miesta 
v dostihoch I. kat. viac ako raz. Kone umiestnené na dotovanom mieste v dostihoch kategórie Listed a Graded 
vylúčené. 
Hmotnosť: 3-ročné 55,5 kg, 4-ročné a staršie 60 kg. Koňom umiestneným v dostihoch II. kat. +2 kg, víťazom 
dostihov III. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 2. 
a 3. mieste +6 kg. Viacnásobným víťazom III. kat. navyše +2 kg. 
Zápisné 40 €, oznámenie štartujúcich koní 40 € 
 
 
6. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1700 m 
1500 € (750 - 345 - 225 - 105 - 75) 
Chovateľská prémia: 200 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré v kariére nezvíťazili, ani sa od 16.8.2019 neumiestnili na dotovanom mieste v 
dostihoch Graded a Listed. 
Hmotnosť: 3-ročné 56,5 kg, 4-ročné a staršie 59,5 kg. Za každých začatých 250 € zisku nad 500 € +0,5 kg. Koňom 
bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré v kariére neštartovali -2 kg. 
Zápisné 30 €, oznámenie štartujúcich koní 30 € 
 
 
 
 
 
 



7. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1000 m 
1500 € (750 - 345 - 225 - 105 - 75) 
Chovateľská prémia: 200 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 2-ročné kone, ktoré v kariére neštartovali. 
Hmotnosť 58 kg. 
Zápisné 30 €, oznámenie štartujúcich koní 30 € 
 
 
8. Hdcp ... - rovina (V. kat.) - 1900 m 
1000 € (500 - 230 - 150 - 70 - 50) 
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +8,5 kg, 4-ročné a staršie OH +12 kg. 
Zápisné 20 €, oznámenie štartujúcich koní 20 € 
 
 
9. Cena ... - steeplechase - 3600 m 
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100) 
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 67,5 kg, 5-ročné a staršie 70,5 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 
600 € a vyššou +1 kg, 900 € a vyššou +2 kg, 1200 € a vyššou +3 kg, 1500 € a vyššou +4 kg. Koňom bez 
dotačného zisku v steeplechase -1 kg. Koňom, ktoré v steeplechase v kariére neštartovali -2 kg. 
Zápisné 40 €, oznámenie štartujúcich koní 40 € 
Kurz: 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 15  
 
 
10. Cena ... - prútené prekážky - 3300 m 
1800 € (900 - 415 - 270 - 125 - 90) 
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 67,5 kg, 5-ročné a staršie 70 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 600 
€ a vyššou +1 kg, 900 € a vyššou +2 kg, 1200 € a vyššou +3 kg, 1500 € a vyššou +4 kg. Koňom bez dotačného 
zisku v prekážkových dostihoch -1 kg. Koňom, ktoré v prekážkových dostihoch v kariére neštartovali -2 kg. 
Zápisné 36 €, oznámenie štartujúcich koní 36 €. 
 
 

 
 



 
5. dostihový deň - 29. 8. 2020 Bratislava - 15.00 hod. 

Uzávierka prihlášok: štvrtok 20.8.2020 o 10.00 hod. 
Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 24.8.2020 o 10.00 hod. 

Oznámenie štartujúcich koní: utorok 25.8.2020 do 10.00 hod. 
 
 
1. Cena... - rovina (II. kat.) - 1400 m 
3000 € (1500 - 690 - 450 - 210 - 150) 
Chovateľské prémie: 450 € (300 - 150) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 7. mieste 
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch Listed a Graded, ani nezvíťazili v dostihoch I. kat. viac ako 
raz. 
Hmotnosť: 3-ročné 56 kg, 4-ročné a staršie 58 kg. Víťazom dostihov II. kat. a umiestneným v dostihoch I. kat. +2,5 
kg, víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +5 kg. 
Zápisné 60 €, oznámenie štartujúcich koní 60 € 
 
 
2. Cena... - rovina (II. kat.) - 2400 m 
3000 € (1500 - 690 - 450 - 210 - 150) 
Chovateľské prémie: 450 € (300 - 150) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 7. mieste 
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch Listed a Graded, ani nezvíťazili v dostihoch I. kat. viac ako 
raz. 
Hmotnosť: 3-ročné 55 kg, 4-ročné a staršie 59,5 kg. Víťazom dostihov II. kat. a umiestneným v dostihoch I. kat. 
+2,5 kg, víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +5 kg. 
Zápisné 60 €, oznámenie štartujúcich koní 60 € 
 
 
3. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 1700 m 
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100) 
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste. 
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -5 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg. 
Zápisné 40 €, oznámenie štartujúcich koní 40 € 
 
 
4. Hdcp … - rovina (IV. kat.) - 1000 m 
1500 € (750 - 345 - 225 - 105 - 75) 
Chovateľská prémia: 200 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +5 kg, 4-ročné a staršie +6 kg. 
Zápisné 30 €, oznámenie štartujúcich koní 30 € 
 
 
5. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1200 m 
1500 € (750 - 345 - 225 - 105 - 75) 
Chovateľská prémia: 200 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 2-ročné nezvíťazivšie kone. Hmotnosť 57,5 kg. Koňom s dotáciou za umiestnenie 300 € a vyššou +1,5 kg. 
Koňom ktoré v kariére neštartovali -1,5 kg. 
Zápisné 30 €, oznámenie štartujúcich koní 30 € 
 
 
6. Cena ... - rovina (IV. kat.) - 2000 m 
1500 € (750 - 345 - 225 - 105 - 75) 
Chovateľská prémia: 200 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste 
v dostihoch I. kat. a vyššej. 
Hmotnosť: 3-ročné 55,5, 4-ročné a staršie 59 kg. Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, víťazom dostihov 
IV. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným v dostihoch II. kat. na 2. a 3. 
mieste +6 kg. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. navyše +2 kg. 
Koňom bez dotačného zisku -1 kg. Koňom ktoré v kariére neštartovali -2 kg. 
Zápisné 30 €, oznámenie štartujúcich koní 30 € 
 
 
 
 
 
 



7. Cena ... - rovina (IV. kat.) - 3200 m - štart zástavkou 
1500 € (750 - 345 - 225 - 105 - 75) 
Chovateľská prémia: 200 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste 
v dostihoch I. kat. a vyššej. 
Hmotnosť: 3-ročné 59 kg, 4-ročné a staršie 65,5 kg. Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, víťazom 
dostihov IV. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným v dostihoch II. kat. 
na 2. a 3. mieste +6 kg. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. navyše +2 kg. 
Koňom bez dotačného zisku -1 kg. Koňom ktoré v kariére neštartovali -2 kg. 
Zápisné 30 €, oznámenie štartujúcich koní 30 € 
 
 
8. Cena ... - rovina (V. kat.) - 1400 m 
1000 € (500 - 230 - 150 - 70 - 50) 
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 3-ročné a staršie kone so ziskom do 1500 € vrátane. 
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Za každých začatých 125 € zisku nad 250 € +0,5 kg. Koňom bez 
dotačného zisku -1 kg. Koňom, ktoré v kariére neštartovali -2 kg. 
Zápisné 20 €, oznámenie štartujúcich koní 20 € 
 

 
 



 
6. dostihový deň - 11. 9. 2020 Bratislava - 14.00 hod. 

Uzávierka prihlášok: štvrtok 3.9.2020 o 10.00 hod. 
Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 7.9.2020 o 10.00 hod. 

Oznámenie štartujúcich koní: utorok 8.7.2020 do 10.00 hod. 
 

 
1. 28. Slovenské Oaks - rovina (SVK Listed) - 2000 m 
8000 € (4000 - 1840 - 1200 - 560 - 400) 
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu. 
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu. 
Pre 3-ročné kobyly. Hmotnosť: 58 kg. 
Zápisné 160 €, oznámenie štartujúcich koní 160 € 
 
 
2. Hdcp … - rovina (II. kat.) - 1600 m 
3000 € (1500 - 690 - 450 - 210 - 150) 
Chovateľské prémie: 450 € (300 - 150) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 7. mieste 
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -15 kg, 4-ročné a staršie OH -13 kg. 
Zápisné 60 €, oznámenie štartujúcich koní 60 € 
 
 
3. Cena … - rovina (III. kat.) - 1200 m 
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100) 
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste. 
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kategórie a vyššej, ani sa neumiestnili do 4. miesta 
v dostihoch I. kat. viac ako raz. Kone umiestnené na dotovanom mieste v dostihoch kategórie Listed a Graded 
vylúčené. 
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 58 kg. Koňom umiestneným v dostihoch II. kat. +2 kg, víťazom dostihov 
III. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 2. a 3. mieste 
+6 kg. Viacnásobným víťazom III. kat. navyše +2 kg. 
Zápisné 40 €, oznámenie štartujúcich koní 40 € 
 
 
4. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 2400 m 
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100) 
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste. 
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -6 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg. 
Zápisné 40 €, oznámenie štartujúcich koní 40 € 
 
 
5. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1400 m 
1500 € (750 - 345 - 225 - 105 - 75) 
Chovateľská prémia: 200 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 2-ročné nezvíťazivšie kone. Hmotnosť 57,5 kg. Koňom s dotáciou za umiestnenie 300 € a vyššou +1,5 kg. 
Koňom ktoré v kariére neštartovali -1,5 kg. 
Zápisné 30 €, oznámenie štartujúcich koní 30 € 
 
 
6. Hdcp … - rovina (IV. kat.) - 1600 m 
1500 € (750 - 345 - 225 - 105 - 75) 
Chovateľská prémia: 200 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +4 kg, 4-ročné a staršie +6 kg. 
Zápisné 30 €, oznámenie štartujúcich koní 30 € 
 
 
7. Cena ... - rovina (V. kat.) – 1800 m 
1000 € (500 - 230 - 150 - 70 - 50) 
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu. 
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste 
v dostihoch II. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi vylúčení. 
Hmotnosť: 3-ročné 56,5 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +2 kg, víťazom 
dostihov V. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom 
ktoré ešte neštartovali -2 kg. 
Zápisné 20 €, oznámenie štartujúcich koní 20 € 



 
 
8. 45. Veľká starohájska steeplechase - steeplechase - 4500 m 
3000 € (1500 - 690 - 450 - 210 - 150) 
Pre 5-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 70 kg 
Zápisné 60 €, oznámenie štartujúcich koní 60 € 
Kurz: 13, 5, 10, 11, 14, 8, 9, 5, 1, 2, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 
 
 
9. 38. Prútenky šampiónov - prútené prekážky - 3600 m 
2800 € (1400 - 645 - 420 - 195 - 140) 
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 68 kg, 5-ročné a staršie 70 kg. 
Zápisné 56 €, oznámenie štartujúcich koní 56 €. 
 
 


