
Urban Martin - 9,43 €
Vajsnerová Jana - 28,94 €
Vedralová Hana, JUDr. - 38,04 €
Vinklárek Antonín - 2,52 €
Vocetka (POL) Václav - 111,82 €
Wieslaw Saniewski Equus Polska - 333,36 €
Yes Production - 2,14 €
Zachoval Přemysl - 290,59 €
Zajíček Miloslav, MVDr. - 5,91 €
Zielinski Robert - 3,54 €
Zmeko Peter - 3,60 €

Jazdci

Baluchová Lucie - 2,21 €
Follaufová Patrícia - 6,20 €
Garner Thomas - 218,21 €
Jasinský František - 8,60 €
Kňažík Ivan - 11,25 €
Kolařík Dušan - 8,83 €
Križovič Michal - 90,00 €
Míča Pavel - 4,18 €
Perović Djordje - 8,96 €
Saganová Ivana - 8,60 €
Vinklárek Antonín - 12,89 €

Volf Mykola - 10,19 €
Závacký Roman - 92,97 €

Tréneri 

Derych Vladimír - 15,80 €
Drlík Jaroslav - 5,74 €
Follaufová Patrícia - 8,60 €
Hurt Tomáš - 6,26 €
Kinský Pavel - 42,62 €
Lojek Malgorzata - 3,61 €
Marková Zdeňka, Mgr. - 12,88 €
Mičánek Aleš - 8,60 €
Ministr Antonín - 31,80 €
Pajić Duško - 8,96 €
Poles Pavel - 10,37 €
Vinklárek René, Bc. - 3,22 €
Vinklárek Vladimír - 9,32 €
Vocásek 3 František - 7,51 €
Vojtěšková Diana, Ing. - 3,46 €
Volf Mykola - 12,88 €
Zajíček Miloslav, MVDr. - 5,24 €

Poznámka: Do dlhov sú započítané iba predpisy
neuhradených záporných platieb (pasív) po ter-
míne splatnosti. Aktíva sa započítavajú všetky.
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900 m 0:52,37 ROYAL STAR 7 P. Kubík 59,5 kg 22. 6. 2003
1000 m 0:56,98 SCYRIS (POL) 4 J. Korpas 59,0 kg 18. 7. 2004
1100 m 1:05,28 DNIESTR (POL) 6 M. Cagáň 59,0 kg 30. 6. 2002
1200 m 1:09,36 SCYRIS (POL) 5 P. Krowicki 63,0 kg 15. 5. 2005
1400 m 1:23,31 GERMAN MALT (IRE) 3 J. Línek 62,0 kg 18. 4. 2004
1600 m 1:36,06 TRIBAL INSTINCT (IRE) 5 J. F. Egan 60,0 kg 20. 7. 2003

1:36,06 BLUE CORAL (IRE) 4 P. Krowicki 60,5 kg 13. 7. 2008
1700 m 1:42,94 ROSENSTURM (IRE) 3 J. Línek 58,0 kg 22. 5. 2005
1800 m 1:49,70 SALDENZAR (GER) 5 S. Georgjev 60,0 kg 12. 4. 2009
1900 m 1:58,87 ALL ABOUT SAM (GER) 3 Z. Šmida 56,5 kg 27. 4. 2008
2000 m 2:03,11 ECOLOGICALLY RIGHT (GB) 3k M. Havelková 58,0 kg 11. 9. 2005
2200 m 2:16,41 SCYRIS (POL) 3 L. Kasal 57,0 kg 29. 6. 2003
2400 m 2:28,52 SIBERION (GER) 3 J.-P. Carvalho 58,0 kg 18. 7. 2004
2600 m 2:41,35 LISIBILA (GER) 4k Z. Varga 56,5 kg 21. 7. 2002
2800 m 2:57,75 BABIE LATO (POL) 3 M. Srnec 58,0 kg 24. 9. 2006
3400 m 3:57,71 ELEGANT DEVIL (GER) 8 J. Línek 64,0 kg 15. 4. 2012 

Do tabu�ky sú zahrnuté len elektronicky merané časy� ktoré boli dosiahnuté na hlavnej dráhe.

Rekordy starohájskej dráhy
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Zmeny a doplnenia Dostihového poriadku Slovenskej republiky
schválené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

dňa 24. marca 2015 pod č.j. 1323/2015 - 410

Čl. I

Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky dňa 28. marca 1994 č. j. 2735/94-400 v znení neskorších zmien a doplnkov
sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 2 ods. 5 písm. eb) sa číslovka „50“ nahrádza číslovkou „52“.

2. V čl. 2 ods. 13 písm. bc) druhá veta znie: „Ako aj použitie bičíka v kritickom úseku v dostihoch
dvojročných koní viac ako dva razy a v ostatných dostihoch viac ako štyri razy.“. 

3. Čl. 13 znie: 
„Čl. 13

1) HDK je oprávnená:
a) na základe návrhu Dostihovej autority SR vymenúva� a odvoláva� predsedov a členov dosti

hových komisií,
b) vykonáva� doh�ad nad činnos�ou Dostihovej autority SR a �alších účastníkov dostihovej 

prevádzky v rozsahu pôsobnosti Dostihového poriadku,
c) vykonáva� doh�ad nad činnos�ou dostihových komisií� na tento účel deleguje predseda 

HDK na každý dostihový deň dozor HDK,
d) rozhodova� o námietkach podaných proti opatreniam vydaným Dostihovou autoritou SR,
e) rozhodova� o odvolaniach proti rozhodnutiam dostihových komisií a rozhodnutiam rozhodcu

pri štarte,
�) sankcionova� predsedov Dostihovej komisie, členov Dostihovej komisie a pomocné orgány dostihovej

prevádzky na základe zápisu doh�adu HDK Slovenskej republiky z príslušného dostihového dňa,
g) stanovova� každoročne výšku peňažnej záruky (kaucie) pri podaní odvolania proti rozhodnutiu

Dostihovej komisie a prostredníctvom Dostihovej autority SR ju zverejni� v o�iciálnej tlačovine,
h) rozhodova� o protestoch podaných mimo dostihového dňa a závažných porušeniach 

Dostihového poriadku,
i) uklada� sankcie za porušenie ustanovení Dostihového poriadku.

2) Rokovanie HDK vedie jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda. HDK
je uznášania schopná, ak sú prítomní najmenej traja jej členovia vrátane predsedu alebo pod
predsedu. HDK rozhoduje väčšinou prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
predsedajúceho. Spôsob a miesto rokovania HDK určuje predsedajúci. Ak je to účelné, môže
sa rokovanie HDK uskutočni� aj korešpondenčne alebo elektronicky (rokovanie per rollam).

3) Rokovanie HDK sa uskutočňuje pod�a potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny
štvr�rok. Rokovanie zvoláva predseda alebo podpredseda HDK.

4) HDK je pri rokovaní o odvolaní alebo námietkach povinná zisti� skutočný stav veci, 
zaobstara� si potrebné písomné, audiovizuálne a iné podklady slúžiace na náležité objasnenie
veci. Vo svojom konaní ako aj pred vydaním rozhodnutia je povinná da� účastníkom možnos�
vyjadri� sa k podstatným skutočnostiam ako aj k podkladom.
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5) HDK vydáva písomné rozhodnutie, ktoré oznámi účastníkom konania. Súčasne bezodkladne
prostredníctvom Dostihovej autority SR zabezpečí jeho zverejnenie v oficiálnej tlačovine.

6) HDK odvolaním napadnuté rozhodnutie Dostihovej komisie (rozhodcu pri štarte) 
potvrdí, zmení alebo zruší a v potrebnom rozsahu nahradí vlastným rozhodnutím.

7) HDK v konaní o námietke podanej proti opatreniu Dostihovej autority SR napadnuté opatrenie
potvrdí alebo zruší. Ak HDK opatrenie zruší, vráti ho Dostihovej autorite SR na nové rozhodnutie.
Dostihová autorita SR je pri opätovnom rozhodovaní, ak sa podstatne nezmenia skutkové okolnosti,
viazaná dôvodmi, pre ktoré bolo opatrenie zrušené.

�) Rozhodnutie HDK je konečné a nie je proti nemu prípustný �alší opravný prostriedok.“.

4. V čl. 124 sa dopĺňa táto veta: „�abu�ku rozdielov hmotností každoročne zverejňuje Dostihová
autorita SR vo Všeobecných podmienkach.“.

5. V Čl. 140 prvé dve vety znejú:
„Dostihy dvojročných koní sa nesmú or�anizova� skôr ako 1. mája. Dĺžka dráhy dostihov dvoj-

ročných koní do 15. au�usta vrátane nesmie presiahnu� 14�� m, do 15. októbra vrátane nesmie
presiahnu� 16�� m a od 16. októbra nesmie presiahnu� 1��� m.“.

6. V Čl. 142 druhá veta znie:
„Dostihy steeplechase a cross-country štvorročných koní so staršími koňmi môžu by� or�ani-

zované až od 1. apríla najviac na vzdialenos� 36�� m, od 1. júla najviac na vzdialenos� 4��� m,
od 1. septembra najviac na vzdialenos� 5��� m.“.

7. Čl. 152 a 15� sa vypú��ajú.

8. Čl 164 znie:
„Čl. 164

1) Ak sú dostihy zrušené pod�a čl. 171 písm. c), odpadá povinnos� majite�om uhradi� poplatok
za prihlášku (čl. 151). Ak ide o dostihy, v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami,
odpadá majite�om koní, ktoré zostali na listine prihlásených koní po poslednom škrtaní, povinnos�
uhradi� poplatok za poslednú vykonanú prihlášku.

�) Ak sú dostihy zrušené pod�a čl. 171 písm. e), odpadá povinnos� majite�om uhradi� poplatok
za oznámenie štartujúcich koní (čl. 163). V tomto prípade sa majite�om koní, ktoré boli uvedené
na OŠK, vracia aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy, v ktorých je zápisné uvedené dvoma
a viacerými čiastkami, odpadá majite�om koní, ktoré boli potvrdené ako štartujúce, povinnos�
uhradi� poplatok za oznámenie štartujúcich koní.

3) Ak sú dostihy zrušené pod�a čl. 1�5 písm. c) vracia sa majite�om koní, ktoré boli uvedené
na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy,
v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami, vracia sa majite�om koní, ktoré boli
uvedené na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní.

4) Ak sa anulované dostihy opakovane nekonajú, alebo kôň, ktorý má právo na štart v opako-
vaných dostihoch, v opakovaných dostihoch neštartuje, vracia sa majite�om koní uvedených na OŠK,
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poplatok za oznámenie štartujúcich koní aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy, v ktorých je
zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami, vracia sa majite�om koní, ktoré boli uvedené na OŠK,
poplatok za oznámenie štartujúcich koní.".

�. Čl. 1�5 sa v�p���a.

10. V čl. 210 druhá veta znie: „�azdec môže v kritickom úseku použi� bičík najviac štyri razy,
v dostihoch dvojročných koní najviac dva razy.“.

11. Čl. 215 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„3) Ak si to vyžadujú poveternostné podmienky môže Dostihová komisia rozhodnú� o zvýšení

všetkých nesených hmotností na dostihovom dni alebo na časti dostihového dňa, ak sa poveter-
nostné podmienky zmenia počas dostihového dňa o 0,5 kg. Toto rozhodnutie musí by� okamžite
jazdcom oznámené prostredníctvom dostihového tajomníka a zverejnené hlásate�om.“.

12. Čl. 224 sa v�p���a.

13. Čl. 237 znie:
„Čl. 237

Každý kôň musí by� pripravený na štart zo štartovacích bo�ov. Za túto spôsobilos� zodpovedá
tréner.“.

14. V Čl. 2�0 sa v�p���a�� slová „a dostihoch cez prútené prekážky“.

15. Za čl. 304 sa vkladá čl. 304a, ktorý znie:

"Čl. 304a
�) �ajite�om dostihového koňa alebo dostihovej stajne môže by� len občiansky bezúhonná

osoba. Za takúto sa na účely tohto ustanovenia Dostihového poriadku nepovažuje taká osoba,
ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s dostihovou
prevádzkou alebo oblas�ou chovu dostihových koní a ktorej toto odsúdenie nebolo zahladené.
Pri preukázaní tejto skutočností Dostihová autorita SR opatrením odmietne registráciu majite�a
dostihového koňa alebo dostihovej stajne alebo už udelenú registráciu zruší.

�) �ajite� dostihového koňa alebo dostihovej stajne nesmie svojím konaním alebo správaním
narúša� spoločenskú úroveň dostihového dňa� proti dostihovým �unkcionárom, pracovníkom
Dostihovej autority SR i pracovníkom organizátora dostihového dňa vystupuje v zmysle noriem
spoločenského správania. Ak sa majite� dostihového koňa alebo dostihovej stajne dopustí konania,
ktoré je v rozpore s týmito požiadavkami a bude za takéto konanie postihnutý pod�a ustanovení
Dostihového poriadku o sankciách, Dostihová autorita SR môže opatrením odmietnu� registráciu
majite�a dostihového koňa alebo dostihovej stajne alebo mu môže už udelenú registráciu zruši�.".
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5) HDK vydáva písomné rozhodnutie, ktoré oznámi účastníkom konania. Súčasne bezodkladne
prostredníctvom Dostihovej autority SR zabezpečí jeho zverejnenie v oficiálnej tlačovine.

6) HDK odvolaním napadnuté rozhodnutie Dostihovej komisie (rozhodcu pri štarte) 
potvrdí, zmení alebo zruší a v potrebnom rozsahu nahradí vlastným rozhodnutím.

7) HDK v konaní o námietke podanej proti opatreniu Dostihovej autority SR napadnuté opatrenie
potvrdí alebo zruší. Ak HDK opatrenie zruší, vráti ho Dostihovej autorite SR na nové rozhodnutie.
Dostihová autorita SR je pri opätovnom rozhodovaní, ak sa podstatne nezmenia skutkové okolnosti,
viazaná dôvodmi, pre ktoré bolo opatrenie zrušené.

�) Rozhodnutie HDK je konečné a nie je proti nemu prípustný �alší opravný prostriedok.“.

4. V čl. 124 sa dopĺňa táto veta: „�abu�ku rozdielov hmotností každoročne zverejňuje Dostihová
autorita SR vo Všeobecných podmienkach.“.

5. V Čl. 140 prvé dve vety znejú:
„Dostihy dvojročných koní sa nesmú or�anizova� skôr ako 1. mája. Dĺžka dráhy dostihov dvoj-

ročných koní do 15. au�usta vrátane nesmie presiahnu� 14�� m, do 15. októbra vrátane nesmie
presiahnu� 16�� m a od 16. októbra nesmie presiahnu� 1��� m.“.

6. V Čl. 142 druhá veta znie:
„Dostihy steeplechase a cross-country štvorročných koní so staršími koňmi môžu by� or�ani-

zované až od 1. apríla najviac na vzdialenos� 36�� m, od 1. júla najviac na vzdialenos� 4��� m,
od 1. septembra najviac na vzdialenos� 5��� m.“.

7. Čl. 152 a 15� sa vypú��ajú.

8. Čl 164 znie:
„Čl. 164

1) Ak sú dostihy zrušené pod�a čl. 171 písm. c), odpadá povinnos� majite�om uhradi� poplatok
za prihlášku (čl. 151). Ak ide o dostihy, v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami,
odpadá majite�om koní, ktoré zostali na listine prihlásených koní po poslednom škrtaní, povinnos�
uhradi� poplatok za poslednú vykonanú prihlášku.

�) Ak sú dostihy zrušené pod�a čl. 171 písm. e), odpadá povinnos� majite�om uhradi� poplatok
za oznámenie štartujúcich koní (čl. 163). V tomto prípade sa majite�om koní, ktoré boli uvedené
na OŠK, vracia aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy, v ktorých je zápisné uvedené dvoma
a viacerými čiastkami, odpadá majite�om koní, ktoré boli potvrdené ako štartujúce, povinnos�
uhradi� poplatok za oznámenie štartujúcich koní.

3) Ak sú dostihy zrušené pod�a čl. 1�5 písm. c) vracia sa majite�om koní, ktoré boli uvedené
na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy,
v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami, vracia sa majite�om koní, ktoré boli
uvedené na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní.

4) Ak sa anulované dostihy opakovane nekonajú, alebo kôň, ktorý má právo na štart v opako-
vaných dostihoch, v opakovaných dostihoch neštartuje, vracia sa majite�om koní uvedených na OŠK,
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poplatok za oznámenie štartujúcich koní aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy, v ktorých je
zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami, vracia sa majite�om koní, ktoré boli uvedené na OŠK,
poplatok za oznámenie štartujúcich koní.".

�. Čl. 1�5 sa v�p���a.

10. V čl. 210 druhá veta znie: „�azdec môže v kritickom úseku použi� bičík najviac štyri razy,
v dostihoch dvojročných koní najviac dva razy.“.

11. Čl. 215 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„3) Ak si to vyžadujú poveternostné podmienky môže Dostihová komisia rozhodnú� o zvýšení

všetkých nesených hmotností na dostihovom dni alebo na časti dostihového dňa, ak sa poveter-
nostné podmienky zmenia počas dostihového dňa o 0,5 kg. Toto rozhodnutie musí by� okamžite
jazdcom oznámené prostredníctvom dostihového tajomníka a zverejnené hlásate�om.“.

12. Čl. 224 sa v�p���a.

13. Čl. 237 znie:
„Čl. 237

Každý kôň musí by� pripravený na štart zo štartovacích bo�ov. Za túto spôsobilos� zodpovedá
tréner.“.

14. V Čl. 2�0 sa v�p���a�� slová „a dostihoch cez prútené prekážky“.

15. Za čl. 304 sa vkladá čl. 304a, ktorý znie:

"Čl. 304a
�) �ajite�om dostihového koňa alebo dostihovej stajne môže by� len občiansky bezúhonná

osoba. Za takúto sa na účely tohto ustanovenia Dostihového poriadku nepovažuje taká osoba,
ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s dostihovou
prevádzkou alebo oblas�ou chovu dostihových koní a ktorej toto odsúdenie nebolo zahladené.
Pri preukázaní tejto skutočností Dostihová autorita SR opatrením odmietne registráciu majite�a
dostihového koňa alebo dostihovej stajne alebo už udelenú registráciu zruší.

�) �ajite� dostihového koňa alebo dostihovej stajne nesmie svojím konaním alebo správaním
narúša� spoločenskú úroveň dostihového dňa� proti dostihovým �unkcionárom, pracovníkom
Dostihovej autority SR i pracovníkom organizátora dostihového dňa vystupuje v zmysle noriem
spoločenského správania. Ak sa majite� dostihového koňa alebo dostihovej stajne dopustí konania,
ktoré je v rozpore s týmito požiadavkami a bude za takéto konanie postihnutý pod�a ustanovení
Dostihového poriadku o sankciách, Dostihová autorita SR môže opatrením odmietnu� registráciu
majite�a dostihového koňa alebo dostihovej stajne alebo mu môže už udelenú registráciu zruši�.".

28

ZMENYDP.QXD  1.4.2015 11:35  Page 3



16. Čl. 342 znie:
„Čl. 342

1) Registrácia koňa sa vykonáva zapísaním na zoznam dostihových koní, ktorý je s�čas�ou
žiadosti o registráciu majite�a alebo dostihovej stajne. �a zozname dostihových koní musia by�
čitate�ne a správne uvedené v�etky �daje. �ri registrácii každého koňa musí by� predložený jeho pas,
ktorý obsahuje meno majite�a koňa. Tam, kde má by� majite�ský vz�ah založený nájmom musia
by� podmienky a okolnosti nájmu vo vz�ahu k dostihovej prevádzke uvedené v žiadosti o registráciu.

�) �k má by� majite�ský vz�ah ku koňovi založený nájmom, m�že �ostihová autorita SR opa-
trením odmietnu� registráciu dostihového koňa, ak sa vlastník (prenajímate�) koňa dopustí konania,
pre ktoré by bolo možné odmietnu� registráciu majite�a dostihovej stajne alebo by bolo možné
už udelen� registráciu zru�i� (čl. ���a).�.

17. V čl. 353 sa za druhú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Tréner, ktorý má na tréningovej
listine viac ako 1� koní, ktorých nie je majite�om, musí hodnoverne doloži�, že tréning dostihových
koní je predmetom jeho podnikania (výpisom zo živnostenského alebo obchodného registra),
alebo že je zamestnaný v trvalom pracovnom pomere u majite�a, ktorého kone trénuje (čestným
vyhlásením podpísaným zamestnávate�om).�.

1�. Čl. 395 sa vy�ú��a.

19. �ríloha sa vy�ú��a.

Čl. II

�ieto z�eny Dostihov�ho �oriadku nado�údajú účinnos� d�o� i�h zverejnenia vo Vestníku
Dostihovej autority SR.
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Anglický plnokrvník

Kr�tkodobý export kobýl do z��r�ni�i� n� prip����nie

Krátkodobý export chovnej kobyly na pripustenie do zahraničia sa registruje na Úrade plemen-
nej knihy. Prechodný vývoz sa končí o devä� mesiacov od dátumu exportnej pečiatky na krátkodobý
vývoz. Stav kobyly v čase exportu (žrebná, jalová, nepripustená, so žriebä�om, novo zaradená)
sa zapisuje priamo do pasu koňa spolu s exportnou pečiatku. Majite� kobyly je povinný predloži�
pas kobyly na Úrad plemennej knihy s potvrdením o jej spätnom importe z Úradu plemennej knihy
krajiny prip�š�ania a umožni� kontrolu danej kobyly a žriebä�a (ak sa narodilo v zahraničí) v chove.

BYSTRUŠKA 2008 CZE �tefan Kme�, Radobica 10.2.2015 novozaradená
po Dark Marble (GB) z Biara (SU) po Akar (SU) 
FIORDILIGI (USA) 2002 ITY Pavel Vigaš, Banská Bystrica 21.1.2015 jalová 
po Dynaformer (USA) z Filha Do Ar (USA) po Trempolino (USA) po Suteki Shinsukekun (USA) 
QUISSISANA (IRE) 2007 GER Pavel Vigaš, Banská Bystrica 21.1.2015 žrebná 
po Antonius Pius (USA) z Lanark Belle (GB) po Selkirk (USA)            po Soldier Hollow (GB)
TAYRA 2004 HUN František Bot, Maderet 16.2.2015 nepripustená
po Macavity (USA) z Tyna´s Run (GB) po Tina´s Pet (GB)
BATHORY (IRE) 2008 CZE Ing. Karol Szabo, Bratislava 1.3.2015 nepripustená
po Celtic Swing (GB) z Broumana (IRE) po Desert Sun (GB)

Export
(druhá čas�)

do Českej republiky
CONAN ROY (IRE) 2009, Hd val. po Rock of Gibraltar (IRE) z Cosabawn (IRE) po Barathea (IRE),
maj. tribau group, s. r. o., Bratislava, 16.3.2015
DANG GIA (GER) 2010, tHda po Lawman (FR) z Damascena (GER) po Acatenango (GER), 
maj. tribau group, s. r. o., Bratislava, 16.3.2015
FRIVOLINA (CZE) 2012, Hda po Calming Influence (IRE) z Fortaleza (GER) po Lomitas (GB),
MPL Trading, s. r. o., Zlín, 23.2.2015
THALES (CZE) 2011, Hd po Fly to the Stars (GB) z Tanita po Blueridge Dancer (IRE), 
maj. MPL Trading, s. r. o., Zlín, 23.2.2015 

Import
(druhá čas�)

z Českej republiky
CIPER (CZE) 2013, Hd po Bully Pulpit (USA) z Cake Of Luck (IRE) po Invincible Spirit (IRE),
maj. Ing. Oto Valachovič, Bratislava, 25.2.2015
DIANA ROSENSTURM (CZE) 2011, tHda po Rosensturm (IRE) z Dancing Theatre (IRE) po Kinǵ s Theatre (IRE),
maj. BBK AGRO, s. r. o., 11.2.2015
RUSSIAN TIGER 2012, Hd val. po Egerton (GER) z Rebelie (CZE) po Jolly Groom (USA), maj.
Ján Madarász, Ve�k� Ú�any, 25.2.2015
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