
PROPOZÍCIE KLASICKÝCH DOSTIHOV V ROKU 2019 
 

Uzávierka prihlášok na všetky klasické dostihy je 
vo štvrtok 14. marca 2019 o 12:00 hod. 

 
 

5. dostihový deň - 12. 5. 2019 Bratislava 
 
1. 27. Veľká jarná cena – rovina (SVK Listed) – 1700 m 
20 000 € (10 000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000) 
Majiteľské prémie: 3000 € (1500 - 900 - 600) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu. 
Chovateľské prémie: 2700 € (1800 - 900) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu. 
Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu. 
Pre 3-ročné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg. 
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami. 
 
Uzávierka prihlášok: štvrtok 14. 3. 2019 12.00 hod. 170 € (204 € s DPH) 

1. dodatočné prihlášky utorok 23. 4. 2019 10.00 hod. 850 € (1020 € s DPH) 
2. zápisné (1. škrtanie): utorok 23. 4. 2019 10.00 hod. 250 € (300 € s DPH) 

2. dodatočné prihlášky pondelok 6. 5. 2019 10.00 hod. 2100 € (2520 € s DPH) 
Oznámenie štartujúcich koní: utorok 7. 5. 2019 10.00 hod. 380 € (456 € s DPH) 
 
 
2. 27. Jarná cena kobýl – rovina (SVK Listed) – 1700 m 
20 000 € (10 000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000) 
Majiteľské prémie: 3000 € (1500 - 900 - 600) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu. 
Chovateľské prémie: 2700 € (1800 - 900) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu. 
Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu. 
Pre 3-ročné kobyly. Hmotnosť: 58 kg. 
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami. 
 
Uzávierka prihlášok: štvrtok 14. 3. 2019 12.00 hod. 170 € (204 € s DPH) 

1. dodatočné prihlášky utorok 23. 4. 2019 10.00 hod. 850 € (1020 € s DPH) 
2. zápisné (1. škrtanie): utorok 23. 4. 2019 10.00 hod. 250 € (300 € s DPH) 

2. dodatočné prihlášky pondelok 6. 5. 2019 10.00 hod. 2100 € (2520 € s DPH) 
Oznámenie štartujúcich koní: utorok 7. 5. 2019 10.00 hod. 380 € (456 € s DPH) 
 
 

 

11. dostihový deň – 14. 7. 2019 Bratislava 
 
1. 27. Slovenské derby – rovina (SVK Gd-3) – 2400 m 
55 000 € (27 500 – 12 650 – 8250 – 3850 – 2750) 
Majiteľské prémie: 7500 € (3000 - 2250 – 1500 - 750) pre štyri najlepšie umiestnené kone v slovenskom 
tréningu. 
Chovateľské prémie: 4500 € (3000 - 1500) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu. 
Chovateľský bonus 5000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu. 
Pre 3-ročné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg. 
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami. 
 
Uzávierka prihlášok: štvrtok 14. 3. 2019 12.00 hod. 350 € (420 € s DPH) 

1. dodatočné prihlášky utorok 14. 5. 2019 10.00 hod. 1750 € (2100 € s DPH) 
2. zápisné (1. škrtanie): utorok 14. 5. 2019 10.00 hod. 480 € (576 € s DPH) 

2. dodatočné prihlášky utorok 25. 6. 2019 10.00 hod. 4150 € (4980 € s DPH) 
3. zápisné (2. škrtanie): utorok 25. 6. 2019 10.00 hod. 620 € (744 € s DPH) 

3. dodatočné prihlášky štvrtok 4. 7. 2019 10.00 hod. 7250 € (8700 € s DPH) 
Oznámenie štartujúcich koní: pondelok 8. 7. 2019 12.00 hod. 750 € (900 € s DPH) 



 
 

15. dostihový deň – 1. 9. 2019 Bratislava 
 
1. 27. Slovenské Oaks – rovina (SVK Listed) – 2000 m 
20 000 € (10 000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000) 
Majiteľské prémie: 3000 € (1500 - 900 - 600) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu. 
Chovateľské prémie: 2700 € (1800 - 900) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu. 
Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu. 
Pre 3-ročné kobyly. Hmotnosť: 58 kg. 
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami. 
 
Uzávierka prihlášok: štvrtok 14. 3. 2019 12.00 hod. 70 € (84 € s DPH) 

1. dodatočné prihlášky utorok 4. 6. 2019 10.00 hod. 350 € (420 € s DPH) 
2. zápisné (1. škrtanie): utorok 4. 6. 2019 10.00 hod. 160 € (192 € s DPH) 

2. dodatočné prihlášky utorok 16. 7. 2019 10.00 hod. 1150 € (1380 € s DPH) 
3. zápisné (2. škrtanie): utorok 16. 7. 2019 10.00 hod. 240 € (288 € s DPH) 

3. dodatočné prihlášky pondelok 26. 8. 2019 10.00 hod. 2350 € (2820 € s DPH) 
Oznámenie štartujúcich koní: utorok 27. 8. 2019 10.00 hod. 330 € (396 € s DPH) 
 
 
 

17. dostihový deň – 29. 9. 2019 Bratislava 
 
1. 27. Slovenský St. Leger – rovina (SVK Listed) – 2800 m 
20 000 € (10 000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000) 
Majiteľské prémie: 3000 € (1500 - 900 - 600) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu. 
Chovateľské prémie: 2700 € (1800 - 900) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu. 
Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu. 
Pre 3-ročné plnokrvné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg. 
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami. 
 
Uzávierka prihlášok: štvrtok 14. 3. 2019 12.00 hod. 70 € (84 € s DPH) 

1. dodatočné prihlášky utorok 25. 6. 2019 10.00 hod. 350 € (420 € s DPH) 
2. zápisné (1. škrtanie): utorok 25. 6. 2019 10.00 hod. 160 € (192 € s DPH) 

2. dodatočné prihlášky utorok 13. 8. 2019 10.00 hod. 1150 € (1380 € s DPH) 
3. zápisné (2. škrtanie): utorok 13. 8. 2019 10.00 hod. 240 € (288 € s DPH) 

3. dodatočné prihlášky pondelok 23. 9. 2019 10.00 hod. 2350 € (2820 € s DPH) 
Oznámenie štartujúcich koní: utorok 24. 9. 2019 10.00 hod. 330 € (396 € s DPH) 
 
 

 

V prípade, že do klasických dostihov bude k termínu uzávierky prihlášok prihlásených menej 
ako 30 koní, budú tieto dostihy otvorené do termínu prvého škrtania (čl. 171 písm. d) DP. 

 
 


