
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre tvorbu propozíc ií 
pred dostihovou sezónou 2015 
Bratislava 12.2.2014, 14:00 hod. 

 
 

prítomní tréneri: 
Jaroslav Hanáček, Ing. Zuzana Kubovičová, Ing. Samuel Sokol, Miroslav Stančík 
 
prítomní za DA SR: 
Ing. Ján Valtýni - vedúci úseku dostihovej prevádzky a marketingu, hendikeper 
Mgr. Richard Dukes – hendikeper 
 
 
Hlavné závery komisie: 
• komisia navrhuje počas prvého dostihového dňa zlúčiť dva tradičné dostihy II. kategórie pre 3-

ročné kobyly a 3-ročné žrebce a valachy na 1400 metrov do jedných dostihov spoločne pre 3-ročné 
kone a predĺžiť vzdialenosť na 1600 metrov 

• v apríli zaradiť jedny dostihy steeplechase pre začínajúce kone, resp. kone slabšej výkonnosti, 
optimálne počas prvého dostihového dňa, prútené prekážky (Mem. J. Němčanského) presunúť na 
druhý dostihový deň spolu s dostihmi „bumper“ 

• umožniť v steeplechase štarty 4-ročných koní so staršími už od apríla (vyžaduje zmenu 
Dostihového poriadku) 

• účasť koní v prekážkových dostihoch neobmedzovať ziskom, ale napr. počtom absolvovaných 
dostihov (v príslušnej kategórii, alebo prekážkových spolu), vypísať aj dostihy pre kone, ktoré 
v prekážkových dostihoch nezvíťazili 

• v jesennom období (október) zaradiť dostihy I. kategórie na 1200 metrov pre 3+ kone (ako 
hendikep) a dostihy I. kategórie na 2000 metrov pre 3-ročné a staršie kobyly 

• zvážiť možnosť vypísať dostihy I. kat. Jarná míľa ako hendikep 
• zvážiť možnosť umožniť vypisovať dostihy 2-ročných koní na vzdialenosti 1600 metrov už od 15. 

augusta ako prípravu na Karpatskú cenu a Cenu zimnej kráľovnej (vyžaduje zmenu Dostihového 
poriadku) – súčasný stav v okolitých krajinách zistí Ing. Valtýni 

• propozície hendikepových dostihov s nasledovnou schémou výpočtu základných hmotností: 
 

Kategória  lepší stred slabší 
I OH -19 kg 

rozdiel od 
vyššej kat. 

II -13 kg -11 kg -9 kg 
8 kg 

(6 až 10 kg) 

III -4 kg -2 kg ±0 kg 
9 kg 

(5 až 13 kg) 

IV +4 kg +6 kg +8 kg 
8 kg 

(4 až 12 kg) 

V +10 kg +12 kg +14 kg 
6 kg 

(2 až 10 kg) 
 
• zvážiť možnosť vypísať niektoré hendikepové dostihy ako zostupný alebo vzostupný hendikep 
• dostihy bumper organizovať približne v počte ako v roku 2014, od polovice sezóny aj pre 3-ročné 

a staršie kone, základnú hmotnosť 4-ročných a starších koní ponechať na 67 kg 
• zvážiť možnosť zmeny pravidiel v oblasti povoleného maximálneho prevažovania jazdcov nad 

základnú hmotnosť (vyžaduje zmenu Dostihového poriadku) 
• presunúť konanie Medzinárodného stretnutia žiakov z 24.5. na 17.5. 
• v dostihoch na 1400 metrov v Bratislave stavať štartovacie boxy tak, aby mohli kone čo možno 

najdlhší úsek po štarte cválať v priamom smere (je potrebné komunikovať so správcom dráhy 
Ing. Švecom) 

 
 
 
Zapísal Ing. Valtýni 
v Bratislave 13.2.2015 
 


