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OZNÁMENÍ
ZMĚNA SPLATNOSTI VÝHER – ZC
Rada JCČR rozhodla dne 3.11.2016 o následujících splatnostech výher od r.2017:

Dostihová cena

Splatnost

do 400.000 Kč
od 401.000 do 999.000 Kč
1.000.000 Kč a více

18 dní
10% 18 dní, zbytek 60 dní
10% 18 dní, 25% 60 dní, 65% 180 dní

ZMĚNY DOSTIHOVÉHO ŘÁDU
Změny Dostihového řádu schválené Radou JC ČR dne 3. 3. 2017 jsou vzhledem k jejich velkému
rozsahu uveřejněny pouze v elektronické podobě na webových stránkách JC ČR –
www.dostihy.cz v sekci Věstník jako nedílná součást Věstníku ČT 4/2017. Změny jsou vyznačeny
červeně ve stávajícím textu Dostihového řádu.
V průběhu měsíce března 2017 bude vydána tištěná verze úplného znění Dostihového řádu
včetně změn schválených Radou JC ČR dne 3. 3. 2017.

ROK 2017
Rada JC ČR rozhodla na svém jednání dne 9. září 2016 o pravidlech vzniku nároku na vyplácení
majitelských prémií pro 2leté koně a jejich výši takto:
Tab. 1
Kategorie dostihů
I. a vyšší
II.

2letí
40 000 Kč
25 000 Kč

Dělení majitelských prémií:
50 % - 30 % - 20 %
Rada JC ČR rozhodla na svém jednání dne 3. března 2017 o pravidlech vzniku nároku na vyplácení
majitelských prémií pro 3leté koně v rovinových dostizích a o jejich výši takto:
Tab. 2
Kategorie dostihů
I. a vyšší
II.
III.
Dělení majitelských prémií:
50 % - 30 % - 20 %
V Praze, dne 8. března 2017
Ing. Martina Krejčí, Ph. D.
Generální sekretář JC ČR

3letí
40 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
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ZMĚNA REGISTRAČNÍHO POPLATKU
Na základě rozhodnutí Rady JC ČR ze dne 3. 3. 2017 bude majitel koně zahraničního chovu, který byl
již registrován do dostihového provozu v ČR pouze pro starty v zahraničí a za kterého byl uhrazen
poplatek 5 000,- Kč, doplácet pouze 20 000,- Kč, pokud se rozhodne stejného koně registrovat i pro
starty v tuzemských dostizích. Dosud musela být i za takového koně uhrazena plná částka 25 000,- Kč.

METODIKA HLÁŠENÍ V DOSTIHOVÉM PROVOZU:
Registrace účastníků dostihového provozu u JCČR a zúčtovacího centra
Formulář k udělení nebo obnovení licence účastníka dostihového provozu se používá zvláštní pro
majitele a zvláštní pro trenéra a jezdce. Žadatel o licenci označí X o jaký druh licence nebo licencí
žádá a ČITELNĚ vyplní všechny potřebné údaje, dále označí X odpovídají údaje o podnikání a platbě
DPH.
1. Majitel – fyzická nebo právnická osoba, majitelské sdružení – označte x příslušnou kolonku
Fyzická osoba – vyplní příslušné údaje, IČO vyplňuje, jestliže podniká v oboru, DIČ je-li plátcem
DPH. Při první žádosti o licenci majitele požadujeme kopii Živnostenského listu, Osvědčení o
zápisu do Evidence soukromě hospodařících rolníků apod. Fyzickým osobám bez podnikání
v oboru bude z výher nad 10000 Kč dle Zákona o dani z příjmu
č. 261/2007 §4 f strhávána srážková daň ve výši 15 %.
Právnická osoba – vyplní přesný název a adresu, IČO, DIČ a údaje o statutárním zástupci
Majitelské sdružení (DŘ §1) – dodá dohodu o založení se jmény a adresami všech podílníků
včetně výše podílů, se jménem a daty osoby pověřené zastupováním sdružení a podepsanou
všemi podílníky.
Majitel dostihové stáje musí být vlastníkem nebo nájemcem/pachtýřem koní, kteří budou v daném
roce za dostihovou stáj startovat.
2. Trenér – označí x o jaký druh trenérské licence žádá. Při první žádosti o vydání licence vyplní
údaje o vzdělání a kvalifikaci a dodá kopie dokladů o jejich získání (vysvědčení, potvrzení o
úspěšném složení zkoušek apod.)
3. Jezdec – označí x o jaký druh jezdecké licence žádá.
Všichni žadatelé musí splnit podmínky stanovené Dostihovým řádem v §§ 143 – 147, schopnost
provozovat dostihový sport musí být potvrzena lékařem. Žadatel napíše, na jakou minimální
hmotnost může přijmout závazek.
K první žádosti o licenci jezdce je žadatel povinen přiložit kopii výučního listu z příslušné střední
školy (§ 147 DŘ)
K žádosti o vydání licence jezdce žáka je nutné doporučení ředitele příslušné střední školy (§ 146
DŘ) a potvrzení o uzavřeném životním a úrazovém pojištění a jeho úhradě pro aktuální období.
Žádost o licenci jezdce amatéra musí doporučit SČADJ. K první žádosti o licenci jezdce amatéra
je třeba přiložit potvrzení o složení teoretické zkoušky za znalostí Dostihového řádu a potvrzení o
jezdecké způsobilosti od trenéra, který je na seznamu trenérů oprávněných doporučovat vydání
licencí uveřejněném v Doplňujících ustanoveních pro rok 2017. Dále je nutné potvrzení o
uzavřeném životním a úrazovém pojištění a jeho úhradě pro aktuální období.
Osoby mladší 18 - ti let musí mít žádost opatřenu úředně ověřeným souhlasem zákonných
zástupců.
Za vydání či obnovení jezdecké licence zaplatí žadatel poplatek dle ceníku služeb v dostihovém
provozu – VČT 1/2017.
Všichni žadatelé o licenci vyplní čitelně bankovní spojení tj. název a adresa banky, název majitele
účtu, číslo účtu. Žadatelé, kteří předpokládají, že budou startovat v zahraničí, uvedou IBAN a BIC.
Pokud si žadatel přeje, aby mu byly výhry ze zahraničí posílány na EURO účet, pak uvede
adresu banky, IBAN a BIC k tomuto účtu.
Všichni žadatelé o licenci potvrdí svým podpisem, že budou respektovat Dostihový řád, Doplňující
ustanovení a rozhodnutí orgánů Jockey Clubu České republiky, dále pak, že se seznámili a souhlasí
se zněním příkazní smlouvy a s jejím respektováním, že souhlasí se zpracováním osobních dat
v souvislosti s účastí v dostihovém provozu, trenéři a jezdci s uveřejněním telefonního čísla v tištěné i
internetové verzi Věstníku českého turfu.
Trenérům, jezdcům a majitelům dostihových stájí bude vystavena karta – licence s čárovým kódem.
Za vystavení licence nebo její obnovení zaplatí žadatelé poplatek dle ceníku (VČT 1/2017)
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Údaje ve formuláři vyplňte, prosím, čitelně a tak, jak mají být uvedeny na výpisech ze
zúčtovacího centra.
Vyřídíte-li si v průběhu dostihové sezóny podnikání v oboru, srážková daň nebude odečítána od data,
kdy tuto skutečnost ohlásíte JCČR a doložíte kopií živnostenského listu nebo obdobným dokladem.
Zpětné vrácení daně není možné.
4. Přílohy:
DOSTIHOVÉ STÁJE – příloha k žádosti o licenci majitele
Žadatel vyplní čitelně název stáje do dostihového programu, maximálně 24 znaků včetně mezer
nebo interpunkce, Jestliže je majitel zároveň trenérem dostihových koní, musí být jeho příjmení
součástí názvu dostihové stáje.
Slovně popíše dres a nakreslí jej do předtištěného obrázku. Povolené barvy a vzory jsou na zadní
straně formuláře. Vzory na blůze a rukávech je možno kombinovat, použité vzory mohou být
nejvýše dvoubarevné. Dostihový dres musí být stejný z přední i zadní strany. Nápisy a emblémy
nejsou rozlišovacím znakem, v některých státech jsou zakázány. Dostihové dresy různých stájí
nemohou být stejné. Dostihové barvy mohou být použity jiným majitelem po uplynutí
1 roku od ukončení poslední registrace, postoupení dostihových barev jinému majiteli dříve je
nepřípustné.
Při registraci nových dostihových barev je nutno tyto předem odsouhlasit s JCČR. Pokud zůstávají
v platnosti dostihové barvy a název stáje z předchozího roku, postačí vyplnit název stáje / stájí,
slovní popis a barvu čapky/ čapek.
Za každou dostihovou stáj zaplatí majitel poplatek 1000 Kč (viz ceník – VČT 1/2017).
SEZNAM DOSTIHOVÝCH KONÍ - příloha k žádosti o licenci majitele
Žadatel napíše požadované údaje o všech dostihových koních, kteří budou startovat za
dostihovou stáj / stáje majitele. Za každého dostihového koně zaplatí majitel stanovený poplatek viz ceník.
Veškeré změny majitele koní dostihové stáje je nutno neprodleně oznámit na předepsaném
tiskopisu (viz Hlášení změn) JCČR nezaregistruje do dostihové stáje koně, který není v majetku
nebo v nájmu/pachtu majitele dostihové stáje a dále koně, jehož majitel je uveden na listině
dlužníků.
Registrace polokrevného koně jako dostihového:
Anglický polokrevník využívaný v dostihovém provozu musí splňovat podmínky § 1 DŘ.
Při první registraci je nutno předložit
Průkaz koně vydaný ÚEK, osvědčení o původu do páté generace, doklad o ověření původu
a potvrzení, že kůň pochází z přirozené plemenitby.
Za registraci polokrevného do dostihového provozu zaplatí žadatel poplatek dle VČT 1/2017
Registrace importovaného koně jako dostihového:
Importovaný kůň musí splnit podmínky pro zavedení do ústřední evidence:
1. Majitel ohlásí dovoz koně na předepsaném formuláři (Hlášení o trvalém dovozu koně)
2. Kontrola totožnosti koně inspektorem a potvrzení kontroly v průkazu koně.
3. Průkaz koně musí být opatřen exportním razítkem ze země vývozu
4. JCČR musí obdržet od zahraniční autority exportní certifikát
5. Chce-li majitel registrovat koně do dostihového provozu, oznámí tuto skutečnost na “Hlášení o
trvalém dovozu koně“, nebo později písemně či e-mailem a zaplatí stanovený poplatek za
registraci do dostihového provozu (VČT 1/2017)
6. Majitel koně musí dodat kompletní oficiální dostihovou kariéru koně nebo potvrzení, že kůň
nestartoval. Tato povinnost se netýká importovaných odstávčat, ročků a koní, kteří byli dovezeni
bez jména.
TRÉNINKOVÁ LISTINA – příloha k žádosti o licenci trenéra při 1. vydání
Na tréninkovou listinu uvede trenér seznam všech koní, kteří mu byli svěřeni do tréninku a místo,
kde jsou ustájeni (tréninkové středisko). Jakékoliv změny neprodleně ohlásí Jockey Clubu ČR
(§ 125 DŘ).

5
Tréninkové listiny, které byly Jockey Clubu ČR předloženy od začátku r. 2015 a byly průběžně
aktualizovány, zůstávají dále v platnosti a trenéři, kteří žádají v roce 2017 o obnovení licence, je
nepředkládají celé znovu. Seznamy koní na tréninkových listinách je třeba ihned aktualizovat, tj.
bezodkladně hlásit na JC ČR převzetí kteréhokoliv koně do tréninku a odchod kteréhokoliv koně
z tréninku (§ 125 DŘ).
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ – příloha k žádosti o licenci trenéra
Žadatel vyplní požadované údaje o osobách, které zaměstnává a se kterými spolupracuje při
tréninku dostihových koní (amatérští jezdci)
Dostihový kůň musí být zapsán v tréninkové listině osoby, jíž byla udělena pro tento rok
licence trenéra, jinak nemůže být registrován jako dostihový.
Dostihové stáje a koně je nutno zaregistrovat (tj. včetně úhrady příslušných poplatků)
nejpozději 14 dnů před první přihláškou do dostihu!!!
Výše poplatků za služby JCČR v dostihovém provozu je uvedena v ceníku služeb (VČT 1/2017)
Žadatel o obnovení licence trenéra nebo jezdce, který nebyl 3 roky a déle držitelem jezdecké
nebo trenérské licence v ĆR, musí úspěšně absolvovat přezkoušení ze znalosti Dostihového
řádu před zkušební komisí Jockey Clubu ČR.
Úhrada poplatků za vydání (obnovení) licencí, registrace dostihových stájí a koní do stájí:
Veškeré poplatky budou hrazeny prostřednictvím zúčtovacího centra
a) Majitel obnovující registraci z předchozího roku odešle na zúčtovací centrum pod svým variabilním
symbolem příslušný obnos za registraci majitele, stáje (stájí) a koně (koní) a na JCČR dodá
správně vyplněné formuláře. Registrován je od okamžiku, kdy bylo možné z jeho interního účtu
uhradit veškeré poplatky za jím registrované dostihové stáje a koně.
b) Majitel, který žádá poprvé o zaregistrování do dostihového provozu dodá na JCČR správně
vyplněné formuláře, po té mu bude přiděleno interní číslo (variabilní symbol) pod kterým složí na
účet zúčtovacího centra příslušný obnos za registraci majitele, stáje (stájí) a koně (koní).
c) Žadatel o licenci trenéra nebo jezdce uhradí pod svým variabilním symbolem příslušný obnos na
účet zúčtovacího centra a na JCČR dodá správně vyplněné formuláře.
d) Žadatel o první vydání licence trenéra nebo jezdce dodá na JCČR správně vyplněné formuláře, po
té mu bude přiděleno interní číslo (variabilní symbol), pod kterým složí na účet zúčtovacího centra
příslušný obnos za vydání licence.

Jak se stát účastníkem dostihového provozu
Jste majitelem dostihového koně a chcete se účastnit dostihů? Co je třeba vědět:
1. Dostihový kůň musí být trénován osobou, která má pro tyto účely platnou licenci – profesionální
trenér dostihových koní nebo trenér-majitel (může trénovat omezený počet koní vlastních, nebo
v majetku nejbližších příbuzných)
2. Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní (nebo si pronajímá/má propachtovaného) dostihového
koně musí mít zaregistrovanou dostihovou stáj a dostihové barvy.
3. Žádost o registraci podává majitel na předepsaném formuláři, který si vyžádá na JCČR, nebo
vytiskne z internetu: www.dostihyjc.cz, oddíl Dokumenty – formulář Licence majitele
4. Žadatel vyplní požadované údaje (viz VČT2) - Hlášení v dostihovém provozu a na sekretariátu
JCČR si nechá odsouhlasit název dostihové stáje a dostihové barvy.
5. Po zavedení majitele do databáze nahlásí sekretariát JCČR majiteli jeho IZC (interní číslo ve
zúčtovacím centru), které bude majitel používat jako variabilní symbol při platbách do
zúčtovacího centra. Na interní účet majitele budou převáděny eventuální výhry jeho koní od
jednotlivých pořadatelů.
6. Platby prováděné pouze prostřednictvím zúčtovacího centra: Registrace majitele dostihové stáje
a barev, registrace dostihového koně do dostihové stáje, přihlášky a oznámení startujících koní
do dostihů, poplatky za povolení podle Dostihového řádu nebo za porušení Dostihového řádu či
Doplňujících ustanovení ve prospěch pořadatele, sankce udělené dostihovou komisí, jízdné a
podíl jezdců a trenérů na výhrách koní, poplatky za zavedení do zúčtovacího centra
a za vedení účtu, odvod srážkové daně, pokud je toto relevantní.
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7. Majitel zašle na účet zúčtovacího centra pod svým variabilním symbolem obnos, ze kterého budou
tyto poplatky uhrazeny:
Registrace nového majitele
4000 Kč
Registrace dostihové stáje a barev
1000 Kč
Registrace dostihového koně
500 Kč
Zavedení majitele do zúčtovacího centra
1000 Kč + DPH
Poplatky za vedení účtu - viz příkazní smlouva
8. Jestliže chce majitel ukončit svoje působení v dostihovém provozu, je třeba poslat
písemnou žádost o zrušení účasti v Zúčtovacím centru na sekretariát JCČR.
9. Registrace majitele, dostihové stáje a barev a dostihového koně musí být provedena tj. i uhrazena
alespoň 14 dní před první přihláškou do dostihu

VOLBY JCČR
SLOŽENÍ ODBORNÝCH KOMISÍ JC ČR NA ROK 2017
DOSTIHOVÝ SOUD
1. ČERVENKA Jan, JUDr. - předseda
2. LUFTMANOVÁ Karin, JUDr. Ing. místopředseda

3. HORÁK František, MVDr.
4. CHALOUPKA Jiří ml.
5. BARTOŠ Josef ml.

POŘÁDKOVÁ KOMISE
1. NOVÝ Otakar, Mgr. - předseda
2. FIALOVÁ Jana, JUDr. - místopředseda
3. FROŇKOVÁ Soňa, Ing. Ph. D.

4. ZLÁMANÝ Jiří
5. MINAŘÍK Ferdinand st.

KONTROLNÍ KOMISE
1. LUFTMANOVÁ Karin, JUDr. Ing.
2. FIALOVÁ Jana, JUDr.

3. FROŇKOVÁ Soňa, Ing. Ph. D.

LEGISLATIVNÍ KOMISE
1. NOVÝ Otakar, Mgr.
2. ČERVENKA Jan, JUDr.
3. LUFTMANOVÁ Karin, JUDr. Ing.
4. OLEHLA Čestmír, MVDr.

5.
6.
7.

ŠIMÁK Marek, Mgr.
KREJČÍ Martina, Ing. Ph. D.
PÍNOVÁ Markéta

KOMISE PRO ROVINOVÉ DOSTIHY
1. CHALOUPKOVÁ Eva, Ing.
2. JANATKA Ivan
3. JANDA Tomáš, Ing.
4. MINAŘÍK Ferdinand ml.
5. NEUBERG Filip

6.
7.
8.
9.

ZLÁMANÝ Jiří
CHALOUPKA Jiří ml.
FABRIS Jaroslav
ŽID Jan

KOMISE PRO PŘEKÁŽKOVÉ DOSTIHY
1. BARTOŠ Josef ml.
2. JELÍNEK Jaroslav, Ing. CSc.
3. THEIMER Milan, Ing.
4. HORÁK František, MVDr.
5. SŮROVÁ Pavlína
6. VÁŇA Josef st.
7. MYŠKA Jaroslav

8.
9.
10.
11.
12.
13.

SLOŽIL Pavel st.
LIŠKA Martin
RŮŽIČKOVÁ Martina
BLAHNÍK Ondřej
FABRIS Jaroslav
ŽID Jan

HANDICAPEŘI
FABRIS Jaroslav

ŽID Jan
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KOMISE PRO CHOV
1. ČERNOCKÝ Antonín, MVDr.
2. JANDA Tomáš, Ing.
3. CHUDÁČEK Stanislav, Ing.
4. NOVÁK František, Ing.
5. PAVLŮ Andrea, Ing.

6.
7.
8.
9.
10.

PLACHÁ Věra, Ing.
PLACHÝ Ondřej
VANDA Vítězslav
HOLÍK Jiří, Ing.
BENKOVÁ Martina

KOMISE PRO LICENTACI PLEMENNÝCH HŘEBCŮ DO CHOVU A1/1
1. ČERNOCKÝ Antonín, MVDr.
7. ŠEVČÍK Miroslav, Ing.
2. HLAČÍK Libor, MVDr.
8. VANDA Vítězslav
3. HLAČÍK Zdeněk, Ing.
9. HOLÍK Jiří, Ing.
4. KUBÍČEK Eduard, MVDr.
10. SEMANIK Viktor, MVDr.
11. PLACHÝ Ondřej
5. NEUBERG Quido
6. NOVÁK František, Ing.
INSPEKTOŘI ROVINOVÝCH DRAH A INSPEKTOŘI PŘEKÁŽKOVÝCH DRAH
1. DEMELE Jan
11. OLEHLA Čestmír, MVDr.
2. CHALOUPKA Jiří
12. SLOŽIL Pavel st.
3. LUKA Václav, Ing. ml.
13. VÁŇA Josef st.
4. KORÁB Milan
14. NEUBERG Filip
5. HOROVÁ Oliva, Ing.
15. ZÁGLER Jan
6. TOMAN Milan, Ing.
16. BARTOŠ Josef ml.
7. VÍTEK Roman, MVDr.
17. HOLÍK Jiří, Ing.
8. JELÍNEK Jaroslav, Ing. CSc.
18. HORÁK František, MVDr.
9. MYŠKA Jaroslav
10. MORAVEC Zdeněk
KOMISE PRO VETERINÁRNÍ KONTROLU
1. KRUPIL Zdeněk, MVDr.
2. MEZEROVÁ Jana, MVDr.
3. PŘIKRYL Petr, MVDr.

4.
5.

KOMISE PRO ANTIDOPINGOVOU KONTROLU KONÍ
1. ŠTRAUSS Ivo, MVDr.
4.
2. JAHN Petr, MVDr.
5.
3. POTOCKÝ Zdeněk, MVDr.

PTÁK Ilja, MVDr.
ZATLOUKAL Vít, MVDr.

ŠIMONÍK Vladimír, MVDr.
MELKOVÁ Pavlína, MVDr.

ZKUŠEBNÍ KOMISE PRO ZKOUŠKY ROZHODČÍCH, JEZDCŮ A TRENÉRŮ
1. DIVIŠ Štěpán
5. CHALOUPKOVÁ Eva, Ing.
2. FROŇKOVÁ Soňa, Ing. Ph. D.
6. OLEHLA Čestmír, MVDr.
3. HORÁK František, MVDr.
7. VAŇOUREK Jan ml., Ing.
4. HOROVÁ Oliva, Ing.
8. PÍNOVÁ Markéta
KOMISE PRO ANTIDOPINGOVOU KONTROLU JEZDCŮ
1. BROŽ Tomáš, MUDr.
3.
2. KYKALOVÁ Ilona, MUDr.

V Praze, dne 8. března 2017
Ing. Martina Krejčí, Ph. D.
Generální sekretář JC ČR

HULÍNSKÝ Václav, MUDr.
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Doplňující ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2017
1. Obecné podmínky:
a) Tato Doplňující ustanovení byla vydána k doplnění ustanovení Dostihového řádu o pořádání dostihů dne 8. 3. 2017.
b) Cvalové dostihy jsou zařazeny do pěti kategorií. Dostihy, kterým byl přiznán statut NL, L nebo Gd, jsou dostihy I. kat.
c) Koně zahraničních majitelů mohou startovat ve všech dostizích, ve kterých splňují podmínky stanovené propozicí
dostihu a těmito Doplňujícími ustanoveními
d) Vyjmenované platby v dostihovém provozu tj. vydání nebo prodloužení dostihových licencí, registrace stájí,
dostihových barev a koní do dostihových stájí, minimální jízdné, podíl trenérů a jezdců na výhrách koní, poplatky za
povolení dle DŘ a sankce za porušení DŘ a DU je možno provádět pouze prostřednictvím Zúčtovacího centra (ZC).
Ostatní platby ve prospěch a na účet Jockey Clubu ČR lze hradit prostřednictvím ZC pouze po domluvě s pověřeným
pracovníkem JC ČR.
e) Majitelská prémie je obnos uvedený v propozici, rozdělený pro jednoho až tři umístěné, který obdrží majitelé koní
tuzemského chovu nejlépe umístěných na platných místech.
Majitelské ani chovatelské ani jiné prémie (bonusy) nejsou součástí ceny dostihu, ani celkové výhry nebo celkového
zisku koně a koně proto nejsou za získané prémie penalizováni.
f) Členové Rady JCČR jsou pověřeni kontrolou dostihových zařízení, při provádění kontroly se prokazují odznakem Rady
JCČR.
g) Rovinové dostihy Jarní cena klisen, Velká jarní cena, České derby, Oaks, St.Leger, Velká cena Prahy, Velká cena českého
turfu, Svatováclavská cena, Cena zimního favorita a Cena zimní královny jsou otevřeny pouze pro anglické plnokrevníky
z uznaných plemenných knih a NTB registru. Od r. 2017 jsou klasické dostihy otevřeny pouze pro hřebce a klisny.
2. Povinnosti pořadatele:
a) Pořadatel předloží JCČR závaznou verzi termínů dostihových dnů a návrh propozic dostihů dle pokynů JCČR. Návrh
propozic pro překážkové dostihy předkládaný pořadatelem musí být schválen ČASCH.
b) Pořadatel nebo jeho statutární zástupce svým podpisem potvrdí, že bude bez výhrad respektovat Dostihový řád
a ostatní předpisy vydané JCČR a uzavře s JCČR Smlouvu o zajištění dostihového provozu. Bez uzavření této
smlouvy nelze pořádat dostihy.
c) Pořadatel se zavazuje dodržovat exkluzivitu názvů dostihů: názvy klasických dostihů, Memoriál Vlastimila Smolíka,
Memoriál Dr. Frankenbergera, Velká květnová cena, Cena Jezdectví, Zlatý pohár, Cena Jockey Clubu, Lázeňská
míle, Cena zimního favorita, Cena zimní královny, Cena prezidenta republiky, Velká cena Prahy, Velká cena
českého turfu, Svatováclavská cena, Gerschův memoriál, Velká pardubická steeplechase, Cena Labe, Cena Vltavy,
Memoriál kpt. Rudolfa Poplera, Cena ČASCH, Stříbrná trofej, Křišťálový pohár, Zlatá spona tříletých, Prvomájová
steeplechase, Velká mostecká steeplechase, Velká slušovická steeplechase.
d) Pořadatel je povinen dodržet předepsané veterinární podmínky a upozorní majitele v organizačních ustanoveních nebo
jiným vhodným způsobem na termín (den a čas), kdy bude zajištěna veterinární služba pro přejímku při vykládce koní.
Dále zabezpečí provádění kontroly identity dostihových koní před startem dostihu.
e) Celková cena dostihu je dělena na pět platných míst: 50% - 23% - 15% - 7% - 5% vyjma dostihy s dlouhodobými
přihláškami a kvalifikačních dostihů pro Velkou pardubickou, ve kterých může být celková cena dostihu dělena na sedm
míst: 40% - 22% - 14% - 10% - 7% - 4% - 3%
f) Pořadatel uvede v organizačních ustanoveních telefonní spojení na osobu, která je oprávněná přijmout ohlášení
neúčasti koně v dostihu (DŘ § 302 d) v den konání dostihů mezi 9:00 - 10:00 hod (bez uvedení důvodu a sankce).
g) Pořadatel zajistí, aby mohla Dostihová komise v nutném případu (ležící kůň nebo jezdec v dostihové dráze) zastavit
dostih výrazným zvukovým signálem (siréna). O charakteru signálu budou jezdci předem informováni.
h) Pořadatel rovinových dostihů na závodišti kategorie A zajistí vyznačení čtyřistametrových úseků pro měření mezičasů
takovým způsobem, aby označení bylo dostatečně viditelné ze stanoviště cílové kamery.
i) Slavnostní přehlídka může být vypsána pouze v dostizích vyjmenovaných v bodu 2 c.

3. Povinnosti majitele dostihové stáje a trenéra:
a)
b)

Majitel, jeho zástupce nebo trenér je povinen ohlásit tajemníkovi změny v DP nejpozději 1,5 hod před plánovaným
startem prvního dostihu.
Majitel, jeho zástupce nebo trenér je povinen předložit zástupci pořadatele (dostihovému tajemníkovi nebo službu
konajícímu veterináři) Průkaz koně k ověření veterinárních záznamů nejpozději 1,5 hod před plánovaným startem
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c)
d)
e)

dostihu, kterého se kůň účastní, není-li Krajskou veterinární správou ve veterinárních podmínkách pro dané
závodiště stanoveno jinak. V této době již dotčený kůň musí být fyzicky přítomen na závodišti. Kůň, jehož totožnost a
veterinární záznamy nelze ověřit, bude z dostihu vyloučen. Takto vyřazený kůň bude posuzován jako nezdůvodněně
škrtnutý.
Majitel, trenér nebo jejich zástupce je povinen zúčastnit se předávání cen v korektním oděvu. Jezdec je povinen
zúčastnit se předávání cen v dresu majitele vítězného koně.
Má-li majitel registrovaný JCČR koně registrovaného zahraniční dostihovou autoritou (trénovaného v zahraničí) je
tento kůň posuzován jako kůň zahraniční a může se zúčastnit dostihů, které jsou pro zahraniční účastníky otevřeny,
za podmínek, které platí pro účast koní zahraničních majitelů.
Jestliže majitel angažuje do dostihu jezdce, jemuž vydala licenci zahraniční dostihová autorita, je povinen vyžádat si od
příslušné zahraniční autority potvrzení o platné licenci, aktuální kariéře a o beztrestnosti nejpozději
k termínu uzávěrky OSK, dále musí nahlásit údaje jezdce pro zúčtovací centrum (adresa atd.) - bez těchto náležitostí
nebude jezdec na OSK přijat.

4. Zahraniční majitel:
a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

Žádost o registraci dostihové stáje zahraniční fyzické nebo právnické osoby musí být doložena souhlasem zahraniční
dostihové autority podle státní příslušnosti žadatele.
Zahraničnímu majiteli bude dle platných právních předpisů z výher odečtena srážková daň, pokud nedodá daňový
domicil. Plátce DPH musí dodat při první přihlášce VAT number.
Na koně zahraničních majitelů, kteří jsou registrováni Jockey Clubem ČR (trénované na území ČR držitelem tuzemské
licence trenéra dostihových koní) je pohlíženo jako na koně českých majitelů.
Přihlašovatel koně (majitel, trenér ap.) registrovaného zahraniční dostihovou autoritou je povinen v přihlášce uvést
kompletní údaje o koni pro zavedení do databáze (pokud již v ČR nestartoval) a uvést nezbytné údaje pro Zúčtovací
centrum o majiteli a trenérovi (na stránkách www.dostihyjc.cz jsou tiskopisy pro přihlášky a OSK a bankovní detaily).
Bez výše uvedených náležitostí je přihláška neplatná. Do uzávěrky přihlášek nebo do termínu posledního škrtání musí
přihlašovatel dodat JCČR kompletní dostihovou kariéru koně s aktuálním handicapem nebo mezinárodním
hodnocením, potvrzenou řídící dostihovou autoritou v příslušné zemi a zabezpečit u ní dodání RCN tj. Potvrzení pro
start v zahraničí k termínu OSK. Kariéru koně je přihlašovatel povinen aktualizovat k datu OSK.
Jestliže zahraniční majitel angažuje do dostihu jezdce, jemuž vydala licenci zahraniční dostihová autorita, je povinen
si od příslušné zahraniční autority potvrzení o platné licenci, aktuální kariéře a o beztrestnosti nejpozději
k termínu uzávěrky OSK, dále musí nahlásit údaje jezdce pro zúčtovací centrum (adresa atd.) - bez těchto náležitostí
nebude jezdec na OSK přijat.
Koně registrovaní dostihovou autoritou Slovenské republiky nemusí mít při startu v ČR RCN a dostihová kariéra koně
je požadována pouze tehdy, startoval-li kůň mimo území ČR a SR.
Údaje pro Zúčtovací centrum jsou však povinné.
Pro koně registrované zahraniční autoritou v rovinových dostizích platí, že v dostizích s penalitami platí pravidla dle čl.
10 A a 10 B, zatímco v handicapech platí pravidla dle čl. 10 C a 11.
Majitelům koní registrovaných zahraniční dostihovou autoritou bude odečteno 5 % z vyhrané částky na náklady spojené
s účastí zahraničního koně.

5. Podmínky pro registraci dostihových koní
a)
b)

Všechny náležitosti pro registraci dostihových koní se řídí metodikou "Hlášení v dostihovém provozu" - VČT 4/2017.
Dostihový kůň musí být zaregistrován do stáje nejméně 14 dnů před podáním první přihlášky do dostihu.
Všechny náležitosti pro registraci importovaných koní se řídí pokyny k registraci importovaného koně – VČT 4/2017.

6. Podmínky pro start jezdců a povinnosti jezdce při startu v zahraničí:
a)

b)

Jezdci, jezdci žáci a jezdci amatéři, kteří mají dostihovou licenci vystavenou zahraniční dostihovou autoritou, mají
hmotnostní jezdeckou úlevu dle platných pravidel v ČR, avšak pouze v případě, že dodají na JCČR oficiální
aktuální jezdeckou kariéru potvrzenou autoritou, která jim vydala jezdeckou licenci a svoje čestné prohlášení o
počtu aktuálně dosažených vítězství (zvlášť pro rovinové a překážkové dostihy). Bez předložení těchto dokladů
nebude jezdci úleva poskytnuta. Tyto doklady nemusí předkládat jezdci, kterým licenci vystavila slovenská
dostihová autorita.
Cizí státní příslušníci dlouhodobě angažovaní trenéry s tuzemskou licencí musí požádat JCČR o vydání jezdecké
dostihové licence. Žádost je nutno doložit mimo jiné potvrzením řídící dostihové autority země, která vydala poslední
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c)

d)

e)

f)
g)

jezdeckou licenci, o vrácení licence, o beztrestnosti a o dosavadní jezdecké kariéře. Od osob ze zemí mimo EU je navíc
vyžadována ověřená kopie povolení k pobytu v ČR a pracovního povolení.
Pokud jezdec, který je držitelem tuzemské dostihové licence, zvítězí v zahraničí na koni, který není registrovaný jako
dostihový JC ČR, je povinen vítězství ohlásit nejpozději následující pracovní den Jockey Clubu ČR v případě, že v
daném druhu dostihu (na rovině nebo na překážkách) ještě nedosáhl 50 vítězství.
Minimální jízdné profesionálních jezdců dle DŘ § 149 (bude propláceno prostřednictvím ZC):
rovinové dostihy
překážkové dostihy
kat. III. - V.
kat. I. a II.
kat. III. - V.
kat. I. a II.
Jezdec 50 a více vítězství
500 Kč
900 Kč
600 Kč
1000 Kč
Jezdec do 50 vítězství
350 Kč
900 Kč
450 Kč
1000 Kč
Jezdec-žák
175 Kč
450 Kč
225 Kč
500 Kč
Poplatek ve prospěch SČADJ za angažovaného jezdce amatéra je ve stejné výši jako za jezdce žáka, v dostizích pro
jezdce amatéry nebudou poplatky odváděny. V případě vítězství nebo umístění koně s amatérským jezdcem bude ve
prospěch SČADJ odvedeno 5 % z příslušné ceny dostihu, tato částka bude odváděna na příslušný účet spravovaný
Jockey Clubem ČR v rámci Zúčtovacího centra a bude použita na financování dostihů vypsaných pro jezdce amatéry.
Rozdělení cen za vítězství a umístění v dostizích probíhá následujícím způsobem:
 majitel vítězného nebo umístěného koně – 90% z příslušné části ceny dostihu
 jezdec vítězného nebo umístěného koně – 5% z příslušné části ceny dostihu
 trenér vítězného nebo umístěného koně – 5% z příslušné části ceny dostihu
Do ceny dostihu nejsou započítávány majitelské ani jiné prémie.
Trenéři pověřeni AČTJ doporučovat vydání dostihových licencí: Holčák František, Chaloupka Jiří, Luka Václav ml.,
Neuberg Filip, Olehla Čestmír, Popelka Stanislav, Sůrová Pavlína, Váňa Josef st.
Mladý jezdec
Pro překážkové dostihy - jezdec, který nedosáhl 50 vítězství na překážkách

7. Snižování počtu startujících koní
maximální počty startujících koní:
Závodiště
Rovina
Praha
16 boxy
Karlovy Vary
12 boxy
Mimoň
12
Most
16 boxy
Pardubice
12 boxy

p.p.
14
Otočné umělé skoky 14
12
18 Živé ploty
3l. 14
4+ 16

stch

14
18
16

stch c.c.

4 l., 4 a 5 l. 16
4+ ,5+,6+ 20; L 25

Benešov
12
12, nad 4000 m 14
Brno-Dvorska
12 (boxy)
14
Kolesa
12
12
14
Lysá/L
14 (boxy)
14
16
Netolice
12
16
Slušovice
12 boxy
16
Světlá Hora
10
10
14
a) Kůň, který startoval a nemá stanovený handicap, je považován za koně s nejnižším handicapem.
b) Nemá-li kůň handicap v ČR, bude mu handicaperem přidělen eliminační handicap pouze pro potřebu
snižování počtu startujících koní. Handicaper musí obdržet od majitele (trenéra)
ba) aktuální dostihovou kariéru potvrzenou zahraniční dostihovou autoritou
bb) hodnocení handicapera ze zahraničí, potvrzené zahraniční dostihovou autoritou, jestliže kůň takového hodnocení
dosáhl, nebo mezinárodní klasifikaci
Je-li třeba stanovit eliminační handicap, handicaper jej stanoví do 24 hodin před OSK a zveřejní jej na internetu.
Změní-li se k termínu OSK výše eliminačního handicapu na základě dosažených výsledků (start koně po uzávěrce
přihlášek), handicaper tuto změnu zveřejní na startovní listině a internetu.
Jestliže handicaper nemá dostatek podkladů pro stanovení eliminačního handicapu, je kůň považován za koně bez
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c)

handicapu.
V dostizích s dlouhodobými přihláškami (JCK, VJC, Derby, Oaks, StL, VP) budou eliminováni všichni oznámení koně
dle DŘ § 281 a), avšak 60 % startovních míst je rezervováno pro koně majitelů registrovaných JCČR (tj. při šestnácti
startovacích boxech 10 míst, při dvanácti startovacích boxech 8 míst).

8. Penalizování koní a výpočet hmotnosti
a)

b)
c)

d)

e)

Penality jsou koním počítány za penalizační období ke dni startu.
Penalizační období:
- do 30. 6. 2017 vždy od 1. dne stejného měsíce 2016 (tzn. např. pro všechny dubnové dostihy 2017 „od 1. 4. 2016“).
- od 1. 7. 2017 vždy od 1. dne následujícího měsíce 2016 (tzn. např. pro všechny srpnové dostihy 2017 „od 1. 9. 2016“).
Za výpočet hmotnosti v dostizích mimo handicapy odpovídá osoba, která koně do dostihu přihlašuje. Oprava chybně
vypočítané hmotnosti na přihláškách musí být provedena písemně do termínu OSK.
Oprava chybně vypočteného hmotnostního zatížení: každou žádost o opravu bude DK řešit v řízení o přestupku
(dle DŘ § 457), a to i v případě, bude-li žádost podána podle § 290 DŘ. DK provede šetření dle dostupných informací
a odpovědnou osobu postihne odpovídající sankcí, případně postoupí případ Pořádkové komisi. Žádosti o opravu může
být vyhověno pouze v těchto případech:
ca)vznikl-li chybný údaj chybou zpracovatele startovní listiny a byl-li údaj na OSK v souladu s propozicí a ostatními
ustanoveními DŘ. V takovém případě DK povolí opravu hmotnostního zatížení na údaj uvedený v OSK,
cb) mohlo-li by bez opravy dojít k diskvalifikaci koně.
V případech nevyjmenovaných v předchozích odstavcích ponese kůň hmotnost uvedenou ve startovní listině
V překážkových dostizích I. – III. kat. jsou počítány zvlášť penality za steeplechase cross-country a zvlášť za ostatní
překážkové dostihy. V dostizích IV. a V. kat. jsou koně penalizováni za všechny překážkové dostihy dohromady,
s výjimkou překážkových dostihů čtyřletých, ve kterých se penality zvlášť za steeplechase cross-country a zvlášť za
ostatní překážkové dostihy rozlišují i v dostizích IV. kategorie.
Minimální hmotnost v rovinových dostizích je stanovena na 48 kg, v překážkových dostizích na 60 kg.

9. Přepočtová tabulka cen získaných v zahraničí:
STÁT
MĚNA
r. 2015
r. 2016
r. 2017
Evropská unie
Euro
28,00
27,00
27,00
Dánsko
Dánská koruna - DKK
3,70
3,60
3,60
Chorvatsko
Kuna
3,65
3,50
3,60
Kanada
Kanadský dolar - CAD
20,00
19,00
19,20
Maďarsko
Forint - HUF
0,09
0,09
0,09
Norsko
Norská koruna - NOK
3,10
3,00
3,00
Polsko
Zlotý - PLN
6,50
6,30
6,30
Srbsko
Srbský dinár - RSD
0,25
0,25
0,25
Švédsko
Švédská koruna - SEK
3,00
3,00
3,00
Švýcarsko
Švýcarský frank - CHF
28,50
25,00
25,30
USA
US dolar - USD
24,00
25,50
25,00
Velká Británie
Libra - GBP
35,50
37,00
32,20
U států zde neuvedených, bude přepočtový koeficient stanoven komisí s ohledem na hodnotu a význam dostihu
Přepočtový koeficient může být v průběhu dostihové sezóny upraven, pokud dojde k výrazné změně oficiálního kurzu.

10. Zařazení koní a podmínky startu – rovinové dostihy:
A. Dvouletí koně – s vahou podle stáří, s penalitami (ceny):
a) Debutující a nezvítězivší dvouletí mohou startovat v dostizích III. kategorie a vyšší.
b) Dostihy IV. kategorie jsou uzavřeny pro koně s jakýmkoliv ziskem a nestartovavší alespoň 1x v dostizích III.
kategorie.
c) Vítězové mohou startovat v dostizích těch kategorií, v nichž jim start umožní propozice dostihu a tato DU.
d) Vítězům dostihu s cenou 45000 Kč a vyšší (III. kategorie) není povolen opětovný start v dostihu III. kategorie.
e) Dostihy III. kategorie na závodištích C mohou být vypsány pouze tam, kde jsou k dispozici startovací boxy.
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B Tříletí a starší koně - s vahou podle stáří, s penalitami (ceny):
a) kteří mají v ČR handicap na rovině, mohou startovat ve všech kategoriích dostihů, v nichž splňují podmínky propozice a
těchto ustanovení.
b) importovaní nebo registrovaní v zahraničí, kteří nemají handicap na rovině v ČR, mohou startovat v dostizích III. kat. a
vyšší a budou penalizování za přepočtený zisk v zahraničí dle přepočtové tabulky (pokud je toto relevantní) plus za
ceny získané v ČR. Jestliže v r. 2017 získají handicap za platně absolvované dostihy v r. 2017, mohou startovat ve
všech kategoriích dostihů, v nichž splňují podmínky propozice a těchto ustanovení.
c) Jestliže v dostihu pro 3leté a starší koně s vahou podle stáří nebude oznámen jako startující žádný 3letý kůň, sníží
se základní hmotnost v dostihu na 58 kg.
d) Jestliže v dostihu pro 2 leté a starší koně s vahou podle stáří nebude oznámen jako startující žádný 2letý kůň, sníží
se základní hmotnost 3 letých koní v dostihu na 58 kg.
C. Handicapy:
V handicapových dostizích mohou startovat všichni koně, jakmile splní podmínky pro stanovení handicapu v ČR.
a) V handicapech mohou startovat koně, kteří mají k datu oznámení startujících koní stanoven handicap.
b) Je-li v propozici uveden Hdc+ nebo Hdc- a číslo, pak toto číslo vyjadřuje kilogramy, které se přičtou nebo odečtou
od handicapu k termínu oznámení startujících koní.

11. Podmínky získání klasifikace a handicapu v ČR:
a)
b)

c)
d)

Klasifikace je hodnocení koní po skončení dostihové sezóny za nejlepší výkon v sezóně a získá ji každý kůň, který v ČR
v hodnocené sezóně platně absolvoval dostih, nebo kůň registrovaný v ČR, který platně absolvoval dostih v zahraničí.
Handicap je hodnocení koní v průběhu dostihové sezóny a může jej získat kůň, registrovaný v ČR, SR, Německu,
Polsku, Maďarsku nebo Rakousku, který v hodnocené nebo minulé sezóně v uvedených zemích platně absolvoval
(ve výsledku dostihu je u jeho jména uvedeno pořadí v cíli) dva dostihy bez jakékoliv, tj. okamžité i následné,
diskvalifikace, nebo zvítězil. Takovému koni může handicaper zohlednit i případné další starty v ostatním zahraničí.
Koni registrovanému v ČR, může handicaper přidělit handicap okamžitě po splnění podmínek, koni, registrovanému
v SR, Německu, Polsku, Maďarsku nebo Rakousku může handicaper po splnění podmínek přidělit handicap při podání
přihlášky do dostihu v ČR.
Koni registrovanému v SR, Německu, Polsku, Maďarsku nebo Rakousku, který získal handicap v ČR a který absolvoval
svůj poslední start jinde než v ČR, bude handicap aktualizován po podání přihlášky do dostihu v ČR.
Pro všechny typy překážkových dostihů je veden společný handicap.

12. Podmínky pro start importovaných koní:
a)
b)

Importovaný kůň musí být nejméně 2 týdny před první přihláškou do dostihu zaregistrován do dostihového provozu a dostihové
stáje a je prokazatelně trénován na území ČR.(viz Metodika hlášení v dostihovém provozu - VČT 4/2017).
Pro stanovení doby tréninku je rozhodné datum zaregistrování koně do dostihové stáje u JCČR a zaregistrování na
tréninkovou listinu trenéra, který je aktuálně držitelem příslušné licence.

13. Podmínky pro starty v zahraničí
a)

b)

Majitel nebo trenér, který se hodlá účastnit se svými koňmi dostihů v zahraničí, je povinen toto ohlásit JC ČR na
předepsaném tiskopisu nejpozději k termínu podání přihlášek, požádat zaslání dostihové kariéry a k termínu OSK
požádat o zaslání potvrzení pro start v zahraničí (RCN) pořadateli dostihů na konkrétní dostih. Za opožděné hlášení
nebo neohlášení zahraničního startu bude účtován poplatek
Trenér koně startujícího v zahraničí zajistí dodání výsledku dostihu JC ČR k doplnění kariéry. Kůň s neúplnou
kariérou se nesmí dál účastnit dostihů.

14. Ostatní ustanovení
a)

b)

Na všech dostihových drahách v ČR, které nejsou odděleny od tréninkové pískové dráhy bariérou, bude pro
nedodržení dráhy diskvalifikován kůň, který v průběhu dostihu vstoupí do písku. Při překážkovém dostihu se
neoddělená písková dráha nepovažuje za součást dráhy dostihu v úseku od distančního mezníku do cíle.
Je-li součástí propozice dostihu veterinární prohlídka, musí se jí zúčastnit všichni koně v dostihu startující, a to na místě
a v čase, který stanoví pořadatel. Veterinární prohlídce musí být přítomen majitel nebo jeho zmocněnec nebo trenér.
Kůň je předváděn na uzdečce a předvádějící musí být korektně oblečen. Veterinární prohlídku provádí veterinární
komise, jejíž složení navrhuje pořadatel a potvrzuje orgán schvalující propozici dostihu. Veterinární komise provádí
veterinární prohlídku všech koní startujících v dostihu, posuzuje jejich zdravotní stav a na závěr vystaví písemný
posudek o schopnosti či neschopnosti koní v dostihu startovat. Tento posudek je konečný a pro příslušnou dostihovou
komisi závazný.
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c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

Kůň, uvedený na startovní listině může být bezplatně škrtnut z dostihu nejpozději do 10 hod. v den konání dostihu,
později pouze ze zdravotních důvodů a trenér (majitel) je pak povinen dodat JCČR nejpozději do následujícího
pracovního dne do 12 hod. veterinární osvědčení. Majitel nezdůvodněně škrtnutého koně bude postižen sankcí.
Trenér či majitel, který angažuje do dostihu jezdce, jehož nezaměstnává nebo s nímž nemá dlouhodobou smlouvu,
je povinen uzavřít s ním "Dohodu o sjednání závazku" na určitý den, závodiště, dostih, koně a hmotnost, kterou kůň
v dostihu ponese. Tento doklad je pro DK rozhodující v případě posouzení důvodu při eventuální změně jezdce a podle
toho DK určí, komu přísluší poplatek či sankce.
Jezdec, uvedený na startovní listině může být nahrazen jiným jezdcem bez poplatku či sankce pouze ze zdravotních
důvodů. K tomu:
ea) trenér či majitel je povinen dodat JC ČR nejpozději do následujícího pracovního dne do 12 hod. lékařské
potvrzení jezdce. Pokud tak neučiní, bude změna považována za nezdůvodněnou a majiteli bude účtován
poplatek ve prospěch pořadatele, nebo
eb) jezdec je povinen dodat JC ČR nejpozději do následujícího pracovního dne do 12 hod. lékařské potvrzení.
Pokud tak neučiní, bude změna považována za nedodržení sjednaného závazku a jezdec bude postižen sankcí.
Změna jezdce z jiných důvodů je možná jako neodůvodněná za poplatek. Při jakékoliv změně jezdce je nutné dodržení
následující podmínky: nesená hmotnost se stanoví v souladu s propozicí dostihu a jezdeckou úlevou náhradního
jezdce, minimálně však ve výši zapsané v OSK (to znamená, pokud byla odečtena jezdecká úleva deklarovaného
jezdce a náhradní jezdec má úlevu menší nebo žádnou, musí být nesená hmotnost zvýšena na hodnotu odpovídající
propozici, jestliže však byl nahrazen jezdec bez úlevy nebo s menší úlevou nebo byla původnímu jezdci nahlášena
„přesváha“, potom zůstává v platnosti hmotnost uvedená v dostihovém programu)
Všichni vodiči koní v paddocku musí mít na rukávu číslo totožné s číslem koně, kterého vodí (za vrácení čísla
pořadateli ručí trenér).
Při vstupu do paddocku je nutný korektní oděv, pracovní či sportovní oblečení nebo krátké kalhoty nejsou přípustné.
Dostih s časným termínem přihlášek - dostih s termínem prvních přihlášek v době, kdy jsou přihlašovaní koně ve
věku ročka a ještě nejsou zaregistrováni v dostihové stáji. Oprávněnou osobou k podání přihlášky do tohoto dostihu
může být i chovatel takového koně. V ostatních případech je nutná registrace koně do registrované dostihové stáje
a přihlášení do tréninku trenérem vlastnícím odpovídající licenci.
Kůň trvale vyřazený z evidence dostihových koní – o trvalé vyřazení koně z registru dostihových koní může JC ČR požádat
majitel na základě vlastního rozhodnutí a doporučení veterinárního lékaře. JC ČR provede záznam do průkazu koně a zveřejní
tuto skutečnost ve VČT. Kůň trvale vyřazený z evidence dostihových koní se nemůže účastnit v ČR dostihů. Majitel koně je
povinen při prodeji koně toto sdělit novému majiteli.
Z evidence dostihových koní lze trvale vyřadit pouze koně, který byl registrován jako dostihový.
změna propozice pořadatelem po zveřejnění (vyjma ust. § 277 písm. c) DŘ ) bude projednána na základě písemné
žádosti, která musí být doručena na sekretariát JC ČR nejpozději týden před uzávěrkou přihlášek předmětného
dostihového dne. Projednání žádosti je zpoplatněno.
Pořadatelé na závodištích, která jsou vybavena startovacími boxy, mohou vypsat dostih IV. a V. kat. na vzdálenost
2 800 m a delší, startovaný praporkem nebo gumou.
Podmínky pro výkon funkce předsedy DK, člena DK, rozhodčího a dostihového tajemníka stanoví Jockey Club ČR
v Kariérním řádu, který je k dispozici ke stažení na www.dostihy.cz.

15. Ustanovení pro starty ze startovacích boxů

a)

Absolvování zkoušky způsobilosti ke startu ze startovacích boxů musí být potvrzeno v průkazu koně. Provedení
zkoušky se řídí Metodickým pokynem k provádění přezkoušení koní ze způsobilosti ke startu z boxů, seznam osob
oprávněných zkoušky provádět bude zveřejněn ve VČT.
Koně, kterým bylo DK nařízeno přezkoušení ze způsobilosti startu z boxů, může přezkoušet pouze osoba k tomu
určená dle seznamu oprávněných osob: Vyhnálek Rudolf (Velká Chuchle), Janatka Ivan (Karlovy Vary, Most)
a MVDr. Olehla Čestmír. Přezkoušení je zpoplatněno částkou 1000 Kč ve prospěch provozovatele boxů.
Koně, kterým bylo nařízeno přezkoušení ze způsobilosti ke startu z boxů, budou vedeni na seznamu problémových
koní. Ze seznamu problémových koní mohou být vyškrtnuti na návrh Dostihové komise.
Pořadatel dostihů zajistí:
- minimálně 6 pracovníků na pomoc při zavádění koní do startovacích boxů
- ohrazení prostoru za startovacími boxy pro vodění koní do okamžiku startu dostihu
- kapuce na zakrytí očí
- popruh s oky pro zavaděče k zavedení koně do startovacích boxů
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b)
c)
d)

Kůň zaváděný do startovacích boxů musí mít na uzdečce zaváděcí řemínek.
Kapuce nesmí být při zavádění jakkoli fixována
Potřebuje-li trenér k zavedení koně do boxu 2 zavaděče, uvědomí DK prostřednictvím dostihového tajemníka
nejpozději 1,5 hod. před startem prvního dostihu dne.

16. Poplatky a sankce za povolení dle DŘ nebo za porušení DŘ či Doplňujících ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nezdůvodněná změna jezdce (poplatek – majiteli)
Ohlášená změna dresu (poplatek – majiteli)
Ohlášená změna barvy čapky (poplatek – majiteli)
Opožděné hlášení změn v DP nebo opožděné předložení průkazu koně (poplatek –
trenérovi)
Osvobození od zkušebního cvalu a vedení ke startu (poplatek – majiteli)
Osvobození od slavnostní přehlídky (poplatek – majiteli)
Pomoc u startu / u startovacích boxů (poplatek – majiteli)
Žádost o poslední startovní číslo (poplatek - majiteli)
Nezdůvodněné škrtnutí koně z dostihu (sankce – trenérovi)
Neoprávněné požádání o ochranu proti opětnému vyloučení na OSK (sankce –
přihlašovateli)
Ohlášené použití/nepoužití stínidel, lícních beránků nebo fixace jazyka – dodatečně při
změnách (poplatek – trenérovi)
Neohlášené použití/nepoužití stínidel, lícních beránků nebo fixace jazyka (sankce –
trenérovi)
Neohlášená změna dresu (sankce – majiteli)
Neohlášená změna barvy čapky (sankce – majiteli)
Nedodržení sjednaného závazku (sankce – jezdci)
Žádost o udělení výjimky z DŘ (poplatek ve prospěch JC ČR)
Pozdní hlášení nebo neohlášení zahraničního startu koně (poplatek ve prospěch JC ČR –
trenérovi)
Chybějící zaváděcí řemínek (sankce – trenérovi)

2500 Kč
500 Kč
200 Kč
1000 Kč
1500 Kč
5000 Kč
200 Kč
300 Kč
2500 Kč
2000 Kč
200 Kč
1000 Kč
1000 Kč
400 Kč
2500 Kč
3000 Kč
500 Kč
200 Kč

17. Peněžní kauce při podávání protestů nebo odvolání
Pro rok 2017 je stanovena výše kauce na 3.000 Kč při protestu k Dostihové nebo Pořádkové komisi, při odvolání
k Dostihovému soudu stanovil předseda Dostihového soudu dle §465 DŘ pro rok 2017 výši zálohy na náklady spojené
s odvoláním ve výši 3.000 Kč.

18. Maximální výše peněžitých sankcí, které mohou udělit jednotlivé komise
V souladu s ustanovením § 433 DŘ jsou v roce 2017 oprávněni uložit peněžitou sankci:
- startér do výše
5.000 Kč
- dostihová komise do výše
50.000 Kč
- pořádková komise do výše
100.000 Kč
Minimální výše sankcí za porušení ustanovení §§1, 314, 315, 316. 350 DŘ:
a) Startér či komise uloží za každé porušení ustanovení § 315 a 350 DŘ sankci ve výši nejméně 1.000,- Kč.
b) Komise uloží za každé porušení ustanovení § 314 DŘ sankci ve výši nejméně 2.000,- Kč.
c) Komise uloží sankci odnětí jezdecké licence nejméně na 1 dostihový den v případě, kdy shledá, že údery bičíkem:
ca. byly opakovaně na jinou část těla koně, než na hýždě nebo na plec koně, nebo při nichž se ruka nebo bičík
dostaly nad úroveň ramen jezdce, nebo
cb. byly opakovaně tak silné, že ovlivňovaly rovnováhu koně, snižovaly jeho rychlost nebo měly za následek jeho
vybočení, nebo
cc. byly opakované tak krátce po sobě, že kůň na předchozí údery nemohl reagovat (častěji jak jednou za tři
cvalové skoky), nebo
d. pokračovaly i potom, kdy kůň jasně nebojoval o dotované umístění nebo již proběhl cílem.
d) Komise uloží sankci odnětí jezdecké licence nejméně na 2 dostihové dny v případě, kdy službu konající veterinář
konstatuje, že údery bičíkem způsobily zranění koně nebo zjevné podlitiny.
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e) V případě přestupku překročení maximálního povoleného množství úderů bičíkem, komise uloží peněžité sankce
(PS) a sankce odnětí jezdecké licence (OJL) minimálně dle následující tabulky:
Počet přestupků překročení
maximálního povoleného množství
úderů bičíkem v období posledních
12 měsíců

Minimální sankce udělená komisí
PS = 2,5% z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na
některém z dotovaných míst, nejméně však 500,- Kč (1% je-li jezdec
žák/amatér, nejméně však 200,- Kč), .
PS = 5% z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na některém
z dotovaných míst, nejméně však 1.000,- Kč (2% je-li jezdec žák/amatér,
nejméně však 400,- Kč).
PS = 5% z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na některém
z dotovaných míst, nejméně však 2.000,- Kč (2% je-li jezdec žák/amatér,
nejméně však 600,- Kč) + 1 dostihový den OJL za každý další přestupek nad
rámec prvních dvou, tj. od třetího přestupku včetně.

1
2

3 a více

19. Veterinární podmínky pro přesuny

Veterinární podmínky pro přesuny platné pro rok 2017 jsou k dispozici ke stažení na www.dostihy.cz .

20. Označování koní
Všichni plnokrevní, NTB a polokrevní koně narození v r. 2005 a později, kteří budou v r. 2017 registrováni v
dostihovém provozu, musí být označeni mikročipem. Doplnění čipů importovaných koní, kteří takto nejsou dosud
označeni, bude prováděno podle pokynů JC ČR, zveřejněných ve VČT.

21. Provize pořadatele dostihů prodejných koní a dostihů s prodejními podmínkami
Majitel prodaného koně má nárok na částku z dosažené ceny koně ve výši, za kterou jej dle přihlášky do dostihu
přihlásil a nabídl k prodeji. Rozdíl mezi touto částkou a skutečně dosaženou cenou, ať už v dražbě nebo vyhodnocením
nabídek zájemců, se dělí mezi majitele koně a pořadatele dostihů rovným dílem. Je-li pořadatel registrovaným plátcem
DPH, zahrnuje částka provize připadající pořadateli i DPH.

22. Poplatek za ustájení koně nabytého z dostihu prodejných koní nebo v dostihu s prodejními
podmínkami
Nový majitel koně nabytého z dostihu prodejných koní nebo v dostihu s prodejními podmínkami je povinen zajistit odvoz
koně ze závodiště nejpozději do 3 hodin od vyhlášení výsledku dostihu, jinak je povinen uhradit pořadateli poplatek za
ustájení koně ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každých dalších zahájených 24 hodin pobytu takového koně na závodišti,
nedohodne-li se s pořadatelem jinak.

CHOV
SCHVÁLENÁ JMÉNA HŘÍBAT NAR. 2017
AVE BREE
CHARMING LOVE
KRISTEN
LADY LITERATA
MATEY

z
z
z
z
z

Ave Anna
Charmaine
Kala Azar(GER)
Literalia(FR)
Matter for Love

DODATEČNÉ POJMENOVÁNÍ
NEMO(FR), R, 2016 po Planteur z Navika
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HŘEBCI, KTERÝM BYLO PRO ROK 2017 UDĚLENO
OSVĚDČENÍ K POUŽITÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU
( 3.část )
Hřebec
Osvědčení od:
Stanice
Age of Jape(POL)
15.2.2017
Vlachovice
Blue Coral(IRE)
15.2.2017
Napajedla
Bretigny(FR)
15.2.2017
Zahájí
Brusco(GB)
28.2.2017
Pavlin Dvůr
Camill(IRE)
15.2.2017
Hájek
Chardonney Tcheque(FR) Napajedla
15.2.2017
Durante Alighieri(GB)
21.2.2017
Chotouň
Egerton(GER)
15.2.2017
Napajedla
Four Noble Truths(IRE) Vacenovice
15.2.2017
Majestic Missile(IRE)
15.2.2017
Krabčice
Mariydi(IRE)
15.2.2017
Doubravy
Meandre(FR)
15.2.2017
Napajedla
Midships(USA)
15.2.2017
Krabčice
Mikhail Glinka(IRE)
15.2.2017
Krabčice
Moonjaz(GB)
15.2.2017
Němčice
Pop Rock(JPN)
15.2.2017
Němčice
Pouvoir Absolu(IRE)
15.2.2017
Napajedla
Ray of Light(IRE)
15.2.2017
Vlachovice
Rol’Over Beethoven(FR) Pičín
3.3.2017
Rosensturm(IRE)
15.2.2017
Doubravy
Scater(POL)
15.2.2017
Jesenec
Shamalgan(FR)
15.2.2017
Střelice
Sleeping Indian(GB)
16.2.2017
Skržice
Stormy Jail(IRE)
15.2.2017
Napajedla
The Bogberry(USA)
15.2.2017
Napajedla
Tiger Cafe(JPN)
15.2.2017
Častolovické Horky
Tullamore(USA)
15.2.2017
Radkova Lhota
Zazou(GER)
15.2.2017
Krabčice
Doporučujeme majitelům chovných klisen sledovat seznam hřebců, kterým byla udělena licence pro
připouštěcí sezonu 2017 na webových stránkách JCČR (v položce ,,dokumenty“), který je pravidelně
aktualizován
.DOČASNÝ

DOVOZ KLISEN ZE ZAHRANIČÍ

Klisna

země

datum

FORTALEZA(GER)
JAGABELLA(POL)
KEYDREAM(GER)
MUSICAL PARADE(IRE)
NIGHTBITCH(GER)
WINSOME HONEY(AUT)

Slovensko
Polsko
Německo
Polsko
Německo
Rakousko

16.2.2017
10.2.2017
25.2.2017
10.2.2017
25.2.2017
26.2.2017

pozn.
s hříbětem po SteadyAsA Rock
březí po October
jalová
březí po Ruten
jalová
s hříbětem po The Bogberry
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KONĚ
ÚHYN – UTRACENÍ

(hlášeno od 22.2.2017)

HELBIE, tmhdv, 1996, po Remal z Hekla
FAITES VOS JEUX(GER), hda, 2009, po Bering(GB) z Flaming Eyes(GER)
BEST MUSIC METROFM(GB), hdv, 1997, po Governor General(GB) z Dancing May(GB)
OTAKAR(POL*), rv, 2005, po Rainbows for Life(CAN) z Orlice(IRE)
TIME TO REMEMBER(IRE), rv, 2012, po Observatory(USA) z Betray(GB)
SKYWALKER(POL), hdv, 1990, po Miami Springs(GB) z Seglerin(GER)
SKAWA(POL), ra, 1996, po Freedom’s Choice(USA) z Sklada(POL)
KALA AZAR(GER), hda, 2004, po Johan Cruyff(GB) z Kirsberry(GER)
COME BOSIA, hda, 2007, po Don Bosio(USA) z Come Go(GB)
KHELSINK(SU), hdv, 1990, po Staur(SU) z Kharakteristika(SU)
BON, hd, 1994, po Falun z Bala
KISSMÉ, hda, 1992, po Black Pot(IRE) z Kitale(IRE)
CHEPOS, tmhdv, 1995, po Rozlet z Chwala(POL)
ČUPERKA, hda, 1996, po Gimt z Čekanka
LAMELKA, hda, 1992, po Amyndas(IRE) z Lamela
JEREMIA(SLO), hda, 1993, po Black Pot(IRE) z Jolka
MIA, ba, 2003, po Bacar(IRE) z Miss Michelle
WENITTA, hda, 2012, po Fly To The Stars(GB) z Well Knit(GB)
CEDARA, hda, 1993, po Dara Monarch(GB) z Celosia
SESI, hda, 1991, po Bam II(SU) z Sexta
DUBLON, čhd, 1996, po Dara Monarch(GB) z Dukce

IMPORTOVANÍ KONĚ
BEROUYINE(FR), tHda, 2014 po Bushranger z Merkel, Manduro; imp. FR, maj. Lokotrans, s.r.o.
BLUE SURPRISE(FR). Hda, 2014 po Naaqoos z Blue Blade, Dashing Bladeš; imp. FR,
maj. Ste D’Ent. Tony Castanheira
CHEMINÉE(IRE), čHda, 2015 po Arakan z Royal Interlude, King’s Theatre; imp. IRE,
maj. Charvát Group, s.r.o.
FALSTAFF DE BERCE(FR), Hd, 2015 po Naaqoos z La Balzane, Risk Seeker; imp. FR,
maj. INDA, a.s.
FLOWER OF LOVE(GB), tHda, 2013 po Poet’s Voice z Fragrancy, Singspiel; imp. GB,
maj. Drag Consulting, s.r.o.
GOLD HAVANAH(IRE), Ra, 2015 po Havana Gold z Aphorism, Halling; imp. IRE,
maj. Ing. S. Chudáček
INSOL(POL), tHd, 2015 po Golden Tirol z Implikacja, Royal Court; imp. POL, maj. K. Rybár
KOMINÍK(IRE), čHd, 2015 po Big Bad Bob z Ballet Move, Oasis Dream; imp. IRE,
maj. Charvát Group, s.r.o.
KUBALI(IRE), Hd, val., 2013 po Approve z Violet Flame, Kalanisi; imp. GB, maj. Elektrovasury s.r.o.
N.N.(IRE), čHd, 2015 po Big Bad Bob z Seeking The Fun, Alhaarth; imp. IRE, maj. K. Záhora
N.N.(IRE), Hd, 2015 po Arakan z Hypatia, Holy Roman Emperor; imp. IRE, maj. K. Záhora
N.N.(IRE), Hda, 2015 po Arakan z Diamond Circle, Halling; imp. IRE, maj. F. Vocásek
N.N.(IRE), B, 2015 po Big Bad Bob z Wicked Maria, Daylami; imp. IRE, maj. F. Vocásek
N.N.(IRE), Hda, 2015 po Dylan Thomas z Spa, Sadler’s Wells; imp. IRE, maj. F. Vocásek
N.N.(IRE), Hd, 2015 po Epaulette z Queen Althea, Bach; imp. IRE, maj. Ing. S. Chudáček
N.N.(IRE), Hd, 2014 po Galileo z Penang Pearl, Bering; imp. FR, maj. MJT Sp z o.o.
N.N.(IRE), Hd, 2015 po Cape Cross z Lyric Piece, Dutch Art; imp. IRE,
maj. Russian Racing Syndicate
N.N.(IRE), Hda, 2015 po Iffraaj z Pearlitas Passion, High Chaparral; imp. IRE,
maj. Russian Racing Syndicate
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N.N.(GB), Hd, 2015 po Champs Elysees z Caesarea, Generous; imp. IRE, maj. F. Vocásek
N.N.(GB), Ra, 2015 po Manduro z Samando, Hernando; imp. IRE, maj. F. Vocásek
N.N.(GB), Hd, 2015 po Champs Elysees z Button Moon, Compton Place; imp. IRE, maj. F. Vocásek
N.N.(GB), Hda, 2015 po Footstepinthesand z Umthoulah, Unfuwain; imp. GB,
maj. Drag Consulting, s.r.o.
NARELLAN(FR), Hda, 2014 po Rio De La Plata z Wivenhoe, Timber Country; imp. FR,
maj. Lokotrans s.r.o.
PALAZZO CORSINI(IRE), Hd, 2014 po Galileo z Melito, Redoute’s Choice; imp. FR,
maj. MJT Sp z o.o.
PASSEPARTOUT(GB), tHd, 2014 po Galileo z Misk, Linamix; imp. FR, maj. MJT Sp z o.o.
SITELLE(FR), Hda, 2013 po American Post z Sizal, Sicyos; imp. FR, maj. A. De Seyssel
SUHAIL(FR), Hd, 2014 po Makfi z Marina Piccola, Halling; imp. FR, maj. H. Poledníková
ULTIMATE FIGHT(FR), R, 2014 po Muhaymin z Fantastica, Big Shuffle; imp. FR, maj. V. Slovák

PŘEHLED KASTRACÍ hlášených v období od 22.2.2017 do 7.3.2017
DROP, 3, hd
L`IMPREVU ROYAL(FR), 4, b
MAR BEAR, 4, hd
MARREE, 4, hd
PARIS EIFFEL(IRE), 4, hd
POPOCATEPETL, 2, r
TRIP TO SYDNEY(FR), 4, hd

Po SHARPOUR(IRE) z DOUBLE MILLENIUM(GER)
Po MOTIVATOR(GB) z ROYALEMIXA(FR)
Po BEAR KING(GER) z MARGARETKA
Po AZAMOUR(IRE) z MALONA(GB)
Po OSCAR(IRE) z INCHIQUIN PRINCESS(IRE)
Po BULLY PULPIT(USA) z LA PALANGROTTE(FR)
Po SUNDAY BREAK(JPN) z TROPICAL MARK(GB)

20.11.2016
13.1.2017
15.12.2016
18.2.2017
10.2.2017
15.12.2016
18.2.2017

ZMĚNY MAJITELE hlášené v období od 22.2.2017 do 7.3.2017
Kůň
AIRUSCHKA, 2, hda
ALABAFAST, 2, hd
ALEXANDR(IRE), 4, hdv
APARTMAN, 12, hd
AZAMOURDAY(GB), 5, hda
BEST BET, 4, hda
BLUE SURPRISE(FR), 3, hda
BROUGHTON(GER), 7, thdv
COLD AS ICE(POL), 6, ra
CREOLA TIGER, 7, ba
ČASTUŠKA, 3, hda
DULNEGA, 5, hdv
EMYRTON, 5, hdv
FLYING EAGLE(POL), 10, r
FORWARD, 2, hd
HAIWA, 9, hda
HAIWA, 9, hda
HOME PLEASE(GER), 7, thdv
CHAROY EN, 4, hda
I LOVE BUGABOO, 4, ra
IMPOZYCJA(POL), 10, thda
KANTON(POL), 5, rv
KAZOO(GER), 7, hdv
KREMONNA, 4, čhda
KREMONNA, 4, čhda
LAD OF BEAMS, 6, hd
LADEE WISE NORT(USA), 17, hda
LADY`S BOY, 11, hdv
LATRIB, 8, hdv

Původní a nový majitel
Datum změny
z Maag Reinhard, Schöfflisdorf, Švýcarsko na Hála Libor,MVDr., Bučovice
1.3.2017
z Agrolipt s.r.o., Dubová na Sůrová Pavlína, Kolesa
19.2.2017
z Zámecký Vrch, zem.spol.s r.o., Rudoltice na TRIOS s.r.o., Praha 4
6.3.2017
z Hanzlíková Ludmila, Liberec na Novotná Lucie, Nový Bydžov
7.1.2017
z Váňa Josef, Chyše na Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie
28.2.2017
z Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Trhový Štěpánov na Podhányi Jan, Vizovice
17.2.2017
z Ste D’Ent. Tony Castanheira, Francie na Koplík Zdeno, Tochovice
14.2.2017
z Váňa Josef, Chyše na Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie
28.2.2017
z Křídlová Tamara, Jičín na Veselá Hana, Horoušánky
3.3.2017
z Mimra Zdeněk, Kostelec n.Orlicí na Friedmann Marek, Ing., Žebrák
16.2.2017
z Vrba Pavel, Ing., Slavičín na Filip Vladimír, Kovalovice
7.3.2017
z Žďárský Hubert, Libice nad Cidlinou na Pavlíčková Markéta, Libice nad Cidlinou
22.2.2017
z Neuberg Filip, Mimoň na Dytrichová Hana, Praha 4
20.2.2017
z Richterová Michaela, Moravany na Richterová Petra, Střelice
23.2.2017
z Acton s.r.o., Praha 8 na Bartoš Josef, Nebužely
1.1.2017
z Loko trans s.r.o., Brno na Kantek Petr, MVDr., Brno
18.2.2017
z Kantek Petr, MVDr., Brno na Kozák Karel, Hranice
18.2.2017
z Váňa Josef, Chyše na Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie
28.2.2017
z Charvát Group, s.r.o., Zbraslavice na Talák Václav,Ing., Staré Město
22.2.2017
z Adamcová Vanda, Praha 10 na Schillová Barbora, MVDr., Praha 5- Zbraslav
1.3.2017
z Zetochová Petra, Lužice na Hýžová Lucie, Rohatec
26.2.2017
z Stoklásková Magda, Pavlovice na Krajčovičová Eva, Beňov
16.2.2017
z Váňa Josef, Chyše na Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie
28.2.2017
z Elektrovasury spol.s r.o., Kolesa na Sůrová Pavlína, Kolesa
16.2.2017
z Sůrová Pavlína, Kolesa na Nutrin, s.r.o., Dobruška
16.2.2017
z Koutný Ladislav, Dr.Ing., Osek nad Bečvou na Ilíková Kateřina, Tršice
10.2.2017
z Agrolipt s.r.o., Dubová na Mýlková Martina, Roudno
1.3.2017
z Mašíčková Natálie, Hradec nad Svitavou na Strýčková Martina, Vendolí
1.2.2017
z Hipospol Velká Chuchle, Praha 5 na Erban Jaroslav, Jaroměř
1.1.2017
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LATRIB, 8, hdv
LA-WONN-JACK, 22, hdv
LIBERO, 9, r
LUTIGER, 4, thdv
MAUGLÍ, 11, hdv
MORNING STAR(GER), 7, hdv
MOSQUITO, 7, hdv
MOSQUITO, 7, hdv
MYGERTA, 4, hda
NANDO(FR), 7, hdv
NIGHTMARE(IRE), 4, hdv
NOTTI MAGICHE(FR), 7, hdv
ORSON, 2, hd
PEINTRE ABSTRAIT(IRE), 11, rv
POPOCATEPETL, 2, rv
QUALIFLYER, 5, rv
QUATROS, 6, bv
QUATROS, 6, bv
SECRET SINNER(IRE), 4, hda
SITELLE(FR), 4, hda
STELLATO(GB), 7, rv
STREET SINGER(GB), 3, r
STREET SINGER(GB), 3, r
STROMBOLI, 9, thda
TAJMYR(ITY), 11, hda
TAMID, 5, hdv
TERCEL(IRE), 6, hdv
THE BIG(GER), 9, thdv
TRIPHIBIOUS(GB), 17, thda
TRWOGA(POL), 12, hda
VILBO, 12, bv
WENUS, 2, hda
ZAIRO, 8, hdv

z Erban Jaroslav, Jaroměř na Kranátová Zuzana, Praha 4
z Eden Centre, s.r.o., Bystřice p.Pernštejnem na Sládková Zdeňka, Těchonín
z Berka Zdeněk, Kamenné Žehrovice na Pihávková Barbora, Březnice
z Bodlák Radim, Vlachovice na Uhlířová Irena, Mgr., Buchlovice
z Kořínková Lenka, Jičín na Slabý Petr, Mgr., Litomyšl
z Váňa Josef, Chyše na Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie
z Vlčková Klára, Buková na Miklószyová Simona, Neštěmice
z Miklószyová Simona, Neštěmice na Hron Daniel, Praha 6
z Strnadová Veronika, Polná na Juřenová Marie, Ing., Korytná
z Váňa Josef, Chyše na Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie
z Váňa Josef, Chyše na Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie
z Váňa Josef, Chyše na Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie
z Horáková Lenka, Pardubice na Půhoný Jiří, Choceň
z Mička Svatoslav, Olomouc na Šedová Klára, Staré Hradiště
z Zalabák Jan, Mstětice na Hřebčín Mlékojedy s.r.o., Brandýs n.L.
z Pavlin Dvůr s.r.o., Ralsko-Svébořice na Berndt Anne, Olbersdorf
z RIW - Benelux s.r.o., Ústí n.Labem na Arendsen Natalie, Ústí nad Labem
z Arendsen Natalie, Ústí nad Labem na TRIOS s.r.o., Praha 4
z Váňa Josef, Chyše na Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie
z De Seyssel Arnaud, Chazey-Bons, Francie na Kameňák, s.r.o., Doubravice
z Váňa Josef, Chyše na Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie
z Koplík Zdeno, Tochovice na Lázničková Markéta, Bc., Zahořany
z Lázničková Markéta, Bc., Zahořany na Kindl Roman, Praha 3
z Agencja Jezdziecka A.A,Bober, Ochaby Wielkie na Srubovka s.r.o., Malá Morávka
z Agrolipt s.r.o., Dubová na Ryšánková Zuzana, Morkovice
z Kašpar Miroslav, Vysoká u Mělníka na Bartoš Josef, Nebužely
z Mička Svatoslav, Olomouc na Šedová Klára, Staré Hradiště
z Valent Jan, Ostrov na Hlavačíková Jaroslava, Ostrov
z Žatecká Hana, Duchcov na Dvořáková Monika, Dubí
z Povolná Petra, Týnec nad Sázavou na Říhová Petra, Čím
z Hladilová Lenka, Velké Opatovice na Růžičková Klára, Přelouč
z Slavex Industrial Filters, s.r.o., Průhonice na Kacerová Pavlína, Lysá nad Labem
z Slabý Petr, Mgr., Litomyšl na Sportovní stáj Aliance Jičín s.r.o., Jičín

1.1.2017
1.3.2017
1.3.2017
6.3.2017
2.3.2017
28.2.2017
22.8.2016
29.12.2016
4.3.2017
28.2.2017
28.2.2017
28.2.2017
1.2.2017
1.2.2017
10.2.2017
23.2.2017
28.2.2017
6.3.2017
28.2.2017
19.12.2016
28.2.2017
30.1.2017
21.2.2017
1.2.2017
18.2.2017
20.2.2017
1.2.2017
1.2.2017
8.2.2017
22.2.2017
26.11.2016
16.2.2017
2.3.2017
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MAJITELÉ, TRENÉŘI, JEZDCI
ZMĚNY TRENÉRA registrované v období od 22.2.2017 do 7.3.2017
Kůň

Původní trenér

Nový trenér

AIRUSCHKA, 2, hda

neuvedeno

Hála Libor, MVDr.

Datum ohlášení/platnosti změny

ALABAFAST, 2, hd

neuvedeno

Sůrová Pavlína

ALFAZIVE(FR), 2, r

neuvedeno

Luka Václav, Ing.

ALMA, 1, hda

neuvedeno

Vašinová Petra

6.3.2017

ANNIE TIGER, 2, hda

neuvedeno

Mimra Zdeněk

22.2.2017

BALTIC DANCER(POL), 4, hdv

neuvedeno

Baštová Pavlína, Ing.

1.3.2017

BEE CHIC(FR), 3, hd

neuvedeno

Luka Václav, Ing.

7.1.2017

BENTE MIX, 7, bv

Pohanka Ladislav, Ing.

neuvedeno

BEROUYINE(FR), 3, thda

neuvedeno

Koplík Zdeno

11.2.2017

BEST BET, 4, hda

Juránek Petr

Podhányi Jan

23.2.2017

BLUE SURPRISE(FR), 3, hda

neuvedeno

Koplík Zdeno

11.2.2017

BOŽETĚCH, 14, thdv

Křídlová Tamara

neuvedeno

28.2.2017

COMEDY GOLD, 2, hd

neuvedeno

Mimra Zdeněk

22.2.2017

7.3.2017
20.2.2017
14.11.2016

2.3.2017
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CRISTABEL(GER*), 3, ra

Holčák Radek

neuvedeno

22.2.2017

DEL REY(SVK), 2, hd

neuvedeno

Mimra Zdeněk

22.2.2017

DESSON(ITY), 8, hdv

neuvedeno

Poles Pavel

27.2.2017

DONUTS REYOR(FR), 4, bv

neuvedeno

Luka Václav, Ing.

3.3.2017

DOUBLE RUSH(POL), 4, hdv

neuvedeno

Baštová Pavlína, Ing.

1.3.2017

DRAKYÁDA, 2, ra

neuvedeno

Schillová Barbora, MVDr.

DU PYLA(FR), 4, thd

neuvedeno

Koplík Zdeno

12.1.2017

FALSTAFF DE BERCE(FR), 2, hd

neuvedeno

Koplík Zdeno

12.1.2017

FINIST, 2, hd

Holčák Radek

Holčák František

22.2.2017

FLOWER OF LOVE(GB), 4, thda

neuvedeno

Holčák Radek

22.2.2017

FOREVER DRY(GER), 2, b

neuvedeno

Váňová Pavla

25.10.2016

GEORGE BOOLE(IRE), 3, thd

neuvedeno

Holčák František

27.2.2017

HABITAT ONE, 11, rv

Ilíková Kateřina

neuvedeno

23.2.2017

HAPPY PLAN, 9, rv

Ilíková Kateřina

neuvedeno

23.2.2017

ICEY LOOSEY(IRE), 3, hda

neuvedeno

Koplík Zdeno

12.1.2017

INSOL(POL), 2, thd

neuvedeno

Blecha Jan

6.1.2017

IRION, 5, hdv

Křídlová Tamara

neuvedeno

28.2.2017

JANTAR(FR), 8, hdv

neuvedeno

Žalud Radek

6.3.2017

KATRIBA, 9, thda

Moravec Zdeněk

neuvedeno

23.2.2017

KATRYEN, 4, ra

Pohanka Ladislav, Ing.

neuvedeno

KINESA(POL), 2, ra

neuvedeno

Ilíková Kateřina

23.2.2017

KING ARTUR(POL), 4, rv

Wroblewski Grzegorz

Poles Pavel

27.2.2017

KORNETA, 2, ra

neuvedeno

Luka Václav, Ing.

KUBALI(IRE), 4, hdv

neuvedeno

Holčák Radek

L`IMPREVU ROYAL(FR), 4, bv

Luka Václav, Ing.

Žalud Radek

LAD OF BEAMS, 6, hd

neuvedeno

Ilíková Kateřina

23.2.2017

LARDEA, 2, hda

neuvedeno

Luka Václav, Ing.

27.2.2017

LINCOLN(GER), 7, hdv

neuvedeno

Žalud Radek

6.3.2017

LOCK NESS(FR), 2, hd

neuvedeno

Koplík Zdeno

12.1.2017

MAHE KING(GER), 2, r

neuvedeno

Váňová Pavla

25.10.2016

MANDRAGE(IRE), 5, hdv

Luka Václav, Ing.

neuvedeno

MAUGLÍ, 11, hdv

Křídlová Tamara

Slabý Petr, Mgr.

3.3.2017

MILL`S FINEST(DEN), 6, ba

Haris Ludvík

Luka Václav, Ing.

28.2.2017

MIRABELL KID, 5, hdv

Pohanka Ladislav, Ing.

neuvedeno

N.N.(GB)EX UMTHOULAH(IRE), 2, hda

neuvedeno

Holčák František

27.2.2017

NARELLAN(FR), 3, hda

neuvedeno

Koplík Zdeno

11.2.2017

OUR PRESENT, 7, hda

Vašina Josef

neuvedeno

PARIS EIFFEL(IRE), 4, hdv

neuvedeno

Koplík Zdeno

30.8.2016

PITY, 3, hda

neuvedeno

Žalud Radek

6.3.2017

POPOCATEPETL, 2, rv

neuvedeno

Pohanka Ladislav, Ing.

2.3.2017

QUATROS, 6, bv

Voršilková Helena, Ing.

Žalud Radek

QUIANGO(GER), 4, rv

neuvedeno

Mimra Zdeněk

22.2.2017

RYANICA, 6, ra

Holčák Radek

neuvedeno

22.2.2017

SISI POP, 3, hd

Luka Václav, Ing.

neuvedeno

SITELLE(FR), 4, hda

neuvedeno

Kovář Stanislav

12.1.2017

SOCHI, 2, hda

neuvedeno

Mimra Zdeněk

22.2.2017

1.3.2017

2.3.2017

27.2.2017
28.11.2016
6.3.2017

3.3.2017

2.3.2017

6.3.2017

6.3.2017

3.3.2017
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STREET SINGER(GB), 3, r

neuvedeno

Koplík Zdeno

12.1.2017

SUHAIL(FR), 3, hd

neuvedeno

Koplík Zdeno

11.2.2017

TADOUR, 2, r

neuvedeno

Kroutilík Jaroslav

28.2.2017

THISISTHEKEY(FR), 2, hd

neuvedeno

Koplík Zdeno

11.2.2017

TYFONA(POL), 4, ba

neuvedeno

Ilíková Kateřina

23.2.2017

ULTIMATE FIGHT(FR), 3, r

neuvedeno

Koplík Zdeno

14.2.2017

VENI VIDI VICI, 8, hdv

neuvedeno

Žalud Radek

6.3.2017

VITALITA, 8, hda

Křídlová Tamara

neuvedeno

28.2.2017

VIVIENNE OF GRACIE(GB), 8, hda

Vašinová Petra

Sůrová Pavlína

WILD LOVE(FR), 2, hda

neuvedeno

Luka Václav, Ing.

14.11.2016

ZAIRO, 8, hdv

Slabý Petr, Mgr.

Křídlová Tamara

2.3.2017

20.2.2017

SEZNAM MAJITELŮ, DOSTIHOVÝCH STÁJÍ A BAREV
4.část k 8.3.2017
Majitel / Stáj

Dostihové barvy

Čapky

Albrecht Cornelia
Cornelia Albrecht

žlutočervené čtv. černé ruk.

červená, černá

Bartoš Josef
Kašparovi-Bartoš
Stáj Bartoš

zelený, žluté hv.
modrobílé čtv.modré r.

zelená, žlutá
červená, bílá, modrá

Boháček Jaromír
BoKa Seniors

zelený, žluté V a náram.

žlutá, zelená

Bouček Jaroslav
Jaroslav Bouček Buc-Film

bílý,černé šle a nár.

černobílá, černá, bílá

Březina Ladislav, Ing.
Březina Legacy Buršice

hnědý,zelené ruk.

zelená, žlutá

Březinová Helena
Lady Helen

žlutá, bílé rukávy žluté hvězdy

žlutá, bílá

Buc Film s.r.o.
Buc-Film

bílý,černobílý čtv.a švy,

bílá, černá, černobílá

Crows spol s r.o.
Vránová Lucie
Vránová Nikol

zelený,žlutý kr. zelenožluté sv.pr.ruk.
zelený, žluté hvězdy a ruk.

žlutá, zelená
zelená, žlutá

Dvořák Josef
Pepa z lesa

bílý,červený kl.a ruk., bílé hv.

bílá, červenobílá

Elektrizace železnic Praha a.s.
EŽ Praha a.s.

bílý,černý kr.modrobílá šach.na r.

modrobílá, bílá, modrá, černá

Filip Marcela,sdružení
Candy & Aqua

růžový,sv.modrá hv. a ruk. růž.hvězdy

růžovomodrá, růžová

Franko Jozef
DS Šance Franko Mikule

modrý,bílá hv. červenobílé př.pr.ruk.

červená

Friedmann Marek, Ing.
Áďa a Emmča Friedmannovy

modrý, sv.modročervená šerpa

bleděmodrá, modrá

Germič Karel
J.T.K.-Bečková-Germič
Šefraný-Germič

zelený,černé šer.kříž. černozelené př.pr.r. černá, zelená
půl.zelenmodrý, př.pr.ruk.
zelená, modrá
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Hála Libor,MVDr.
DS Hála
R.Maag-Hála

červený,modrý př.pr.a nár.
červený, žluté kr. červené ruk.

červená, modrá
žlutá, červená

Höck Jan, Ing.
Albert Stolany

fialový,černý klín,

fialová, černá, bílá

Hřebčín Mlékojedy s.r.o.
DS Mlékojedy

modrý,žluté náram.

žlutá, modrá

Jána Petr,Ing
Bejana

bílý,vínový př.pr.,epol. hv.na ruk

bílá

Jelen Jaroslav
Dr.Lischka-Jelen
Stáj Pěčín - Jelen

žlutý,černé švy.
růžový,fialové ruk.

žlutočerná, černá
fialová, růžová

Jerie Aleš
Jerie & syn
Jerie & Zima

černý,žlutá hv.a ruk.
půlený,zelenožlutý,bílá hv.a ruk.

černá, žlutá
bílá, žlutá

Kacerová Pavlína
DS Slavex & spol

černý, bílá hv. a ruk.

bílá, černá, šedá

Kaše Roman
Jezdecký klub Troubsko

černý, žlutý příč.pruh

černá, žlutá

Kranátová Zuzana
Ekrazit

modrý, šedý kruh a ruk.

modrá, šedá

Kroutilík Jaroslav
Horse Farm Kroutilík

černý,žluté šer.černé r.

černá, žlutá

Mička Svatoslav
Elektromontáže Mička

žlutočerné diab.žlutočerné sv.pr.r.

žlutá, žlutočerná, černá

Mišúnovi Lucie a Pavel
mmm

půl.červenočerný, červené ruk

černá, červená

Paragan s.r.o.
DS Paragan

zelený, bílý př.pr. Zelenobílé káro.ruk

bílá, zelená, zelenobílá

Pátková Renata, Ing.
Filipův kůň

červený,černé kr.črvn.ruk

červená, černá

Pejšková Ivana, Ing.
Hippolit Star Pejšková

žlutý,černá hv.a ruk.

černá, žlutá

Peťulová Petra
Merkury-Peťulová

vínový,žluté epol., př.pr.na r.

vínová, žlutá

Pflanz Andreas
Stall Libov

červenomodré káro, žluté ruk.

červená, žlutá

Podhányi Jan
Krásno-Podhányi

červený,bílé hv.červené r

červenobílá, bílá

Přehnil Vladimír
Stáj Lucie K

hnědý,žluté šerpy kříž.a náram.

bílá, žlutá

Scuderia Aichner SRL
Scuderia Aichner SRL

žlutý, černý svis.pruh a ruk.

černá, žlutá, žlutočerná

Schillová Barbora, MVDr.
Eliška-Schillová

bílá, černé ep. černobílé káro na r.

černá, bílá, černobílá

SV Vondra s.r.o.
SV Vondra GAIN

oranž.,černé hvězdy, černooranž.př.pr.ruk.

černá, oranžová
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TVD-Technická výroba a.s.
TVD a.s.

růžový,bílá šer. růžovobílé lom.pr.na r.

růžová, bílá, růžovobílá

Uherková Martina
Selský dvůr UH

černý, oranžové ruk.

bílá

Uhlířová Irena, Mgr.
Antique art UH

modrý, černé V a švy na ruk.

černá, modrá

Vraná Petra
Statek Stráž-Vraná

modrý, bílý kruh a epol.

oranžová, žlutá

Vydavatelství KUFR s.r.o.
Stáj KUFR

černobílé sv.pr.,červené r.,černý nár.

červená, bílá

Zatloukal Karel
Maxa-Nýznerov
Nýznerov

zelenobílé diabolo, svis. pr.ruk.
modrobílé diab.sv.pr. na r.

bílá, zelená
bílá, modrobílá, modrá

Zima Jaroslav, Ing.
VaZi

zelený, žlutý sv.pruh, zelené ruk.

žlutá, zelená

TERMÍNY DOSTIHŮ, PROPOZICE
FITMIN CUP 2017 - pražský seriál pro dvouleté koně českého
chovu
CONSEQ PARK Praha-Velká Chuchle, červen – říjen 2017
„Půl miliónu pro budoucí šampióny“
Postup přihlášení koně v seriálu:
termín: čtvrtek 6. 4. 2017 ve 12 hod: uzávěrka přihlášek do všech pěti dostihů seriálu
částka: 300 Kč + DPH
úkon: podání přihlášky, která koně opravňuje být přihlášen do všech pěti dostihů seriálu
termín: čtvrtek 4. 5. 2017 ve 12 hod: 2. zápisné (škrtání)
částka: 300 Kč + DPH
úkon: žádný úkon v případě ponechání koně mezi přihlášenými do všech pěti dostihů seriálu (kůň
zůstává na přihláškách automaticky, nebude-li škrtnut), nebo písemné škrtnutí v případě stažení
koně ze seznamu přihlášených do všech pěti dostihů seriálu. Zároveň možnost k tomuto termínu
lze dohlásit koně do všech pěti dostihů seriálu za částku 2400 Kč + DPH.
termín: jedenáct dní před dostihem: 3. zápisné (potvrzení přihlášek)
částka: 200 Kč + DPH
úkon: podání přihlášky v případě, že chcete, aby kůň zůstal potvrzen jako přihlášený pro daný
dostih (podává se pro každý konkrétní dostih zvlášť, nebude-li kůň potvrzen pro tento dostih,
nemůže v něm startovat, ale samozřejmě je dál přihlášen do všech dalších dostihů seriálu)
termín: šest dní před dostihem: oznámení startujících koní
částka: 1600 Kč + DPH
úkon: oznámení startujících koní
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Termíny jednotlivých dostihů seriálu:
neděle 4. června 2017, neděle 25. června 2017, neděle 10. září 2017, neděle 1. října 2017, neděle
22. října 2017
Nejúspěšnější majitel seriálu obdrží Pohár a poukázku na odběr výrobků značky Fitmin v celkové
hodnotě 10.000 Kč a možnost bezplatného využívání poradenského servisu v oblasti výživy zvířat
Kritéria pro vyhodnocení seriálu: 1. součet vyhraných cen a bonusů všemi koňmi stáje.
2. nejlepší dosažené výsledky koní stáje v seriálu.

Každý kůň přihlášený do seriálu FITMIN CUP 2017 je automaticky
přihlášen do Simsonovy ceny (25. června) ZDARMA
(přihláška: 0 Kč, OSK zůstává dle propozice).

PROPOZICE
Praha-Velká Chuchle - neděle 4. 6. 2017
Cena Chovatelského centra Fitmin
III. kat.
1200 m
120000 Kč
60000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
majitelský bonus: 60000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2leté nezvítězivší koně českého chovu, kteří jsou k 6. 4. 2017 přihlášeni (nebo k 4. 5. 2017 dohlášeni) do
seriálu. Hmotnost: 58 kg, neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli,
jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek:
čtvrtek
06.04.2017 ve 12 hod
300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání):
čtvrtek
04.05.2017 ve 12 hod
300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek
25.05.2017 ve 12 hod
200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK:
úterý
30.05.2017 v 10 hod
1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců:
úterý
30.05.2017 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do
čtvrtku
04.05.2017 do 12 hod
za 2400 Kč + DPH

Praha-Velká Chuchle - neděle 25. 6. 2017
Cena Výživových programů Fitmin
III. kat.
1200 m
110000 Kč
60000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
majitelský bonus: 50000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Pro 2leté koně českého chovu, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč a jsou k 6. 4. 2017 přihlášeni
(nebo k 4. 5. 2017 dohlášeni) do seriálu. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg,
kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek:
čtvrtek
06.04.2017 ve 12 hod
300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání):
čtvrtek
04.05.2017 ve 12 hod
300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek
15.06.2017 ve 12 hod
200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK:
pondělí
19.06.2017 v 10 hod
1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců:
pondělí
19.06.2017 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do
čtvrtku
04.05.2017 do 12 hod
za 2400 Kč + DPH
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Praha-Velká Chuchle - neděle 10. 9. 2017
Cena portálu Fitmin & TURF Magazín
III. kat.
1400 m
100000 Kč
60000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
majitelský bonus: 40000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 2leté koně českého chovu, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč a jsou k 6. 4. 2017 přihlášeni
(nebo k 4. 5. 2017 dohlášeni) do seriálu. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg,
kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek:
čtvrtek
06.04.2017 ve 12 hod
300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání):
čtvrtek
04.05.2017 ve 12 hod
300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek
31.08.2017 ve 12 hod
200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK:
úterý
05.09.2017 v 10 hod
1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců:
úterý
05.09.2017 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do
čtvrtku
04.05.2017 do 12 hod
za 2400 Kč + DPH

Praha-Velká Chuchle - neděle 1. 10. 2017
Cena Fitmin Livetime nutritional programme III. kat.
1600 m
90000 Kč
60000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
majitelský bonus: 30000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 2leté koně českého chovu, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč a jsou k 6. 4. 2017 přihlášeni
(nebo k 4. 5. 2017 dohlášeni) do seriálu. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg,
kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek:
čtvrtek
06.04.2017 ve 12 hod
300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání):
čtvrtek
04.05.2017 ve 12 hod
300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek
21.09.2017 ve 12 hod
200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK:
úterý
26.09.2017 v 10 hod
1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců:
úterý
26.09.2017 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do
čtvrtku
04.05.2017 do 12 hod
za 2400 Kč + DPH

Praha-Velká Chuchle - neděle 22. 10. 2017
Cena společnosti Dibaq,výrobce značky Fitmin III. kat.
1400 m
80000 Kč
60000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
majitelský bonus: 20000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 2leté koně českého chovu, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč a jsou k 6. 4. 2017 přihlášeni
(nebo k 4. 5. 2017 dohlášeni) do seriálu. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg,
kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek:
čtvrtek
06.04.2017 ve 12 hod
300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání):
čtvrtek
04.05.2017 ve 12 hod
300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek
12.10.2017 ve 12 hod
200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK:
úterý
17.10.2017 v 10 hod
1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců:
úterý
17.10.2017 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do
čtvrtku
04.05.2017 do 12 hod
za 2400 Kč + DPH
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TERMÍNOVÁ LISTINA NA ROK 2017
Datum
02.04.
09.04
15.04
16.04.
17.04.
22.04.
23.04.
29.04
30.04.
01.05.
06.05
07.05.
08.05
13.05.
14.05
20.05
21.05
27.05.
28.05.
03.06.
04.06.
09.06.
10.06.
11.06.
17.06.
18.06.
24.06.
25.06.
01.07.
02.07.
05.07.
06.07
08.07.
09.07.
15.07.
16.07.
21.07.
22.07.
23.07.
29.07.
30.07.
05.08.
06.08.
12.08.
13.08.
19.08.
20.08.

Ne
So
Ne
So
Ne
Po
So
Ne
So
Ne
Po
So
Ne
Po
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Pa
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
St
Čt
So
Ne
So
Ne
Pa
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne

Závodiště
1. PRAHA

Dostih
Gomba hdcp 1200

2. PRAHA

VDC1800, Mem.R.Deyla 1400 k

1.
1.
1.
3.
1.

Rovinové a překážkové dostihy
Rovinové a překážkové dostihy
Rovinové a překážkové dostihy
Memoriály: J.Maška 1400 , prof. V.Michala, , 1400
Den evropské šlechty 2000

MIMOŇ
LYSÁ
BRNO
PRAHA
KV

2. LYSÁ

Prvomájová stch + rovinové dostihy

4.
1.
1.
5.
2.
6.
2.
2.
2.
7.
8.
3.

PRAHA
PARDUBICE
MOST
PRAHA
BRNO
PRAHA
PARDUBICE
MOST
MIMOŇ
PRAHA
PRAHA
PARDUBICE

JCK 1600 k
Zahajovací den
Memoriály: Dr.Frankenbergera 2000, V.Smolíka 2400
VJC 1600
Rovinové a překážkové dostihy
VKC 1600
1.kvalifikace
Cena Jezdectví 1400
Rovinové a překážkové dostihy
VČC 2200, cena Nory Jeane 1600 k
PMU, Červnový pohár 1800 hdcp
Zlatý pohár

1.
2.
4.
9.

SLUŠOVICE
KV
PARDUBICE
PRAHA

Rovinové a překážkové dostihy
Karlovarská dvojnásobná míle 3200
2. kvalifikace
Derby den 2400, 1200, 1600, 2200 k, 2400,

3. KV

Den MFF - Letní cena klisen 2000 k, Pohár J.Váni

3. LYSÁ
1. SVĚTLÁ HORA

Rovinové dostihy, Stch memoriál E.Palyzové
Překážkové dostihy

3. MIMOŇ

Rovinové a překážkové dostihy

3. MOST

PMU

4. KV
5. PARDUBICE

Oaks 2400 k, Lázeňská míle 1600
Překážkové dostihy

5. KV
1.KOLESA
6. KV
6. PARDUBICE
1. NETOLICE

Cena města KV 2000, BBAG 1600
Překážkové a rovinové dostihy
Cena Masise 1200 -2 l, Cena 2400
3.kvalifikace
Rovinové a překážkové dostihy

27
26.08.
27.08.
02.09.
03.09.
09.09.
10.09.
16.09
17.09.
23.09.
24.09.
28.09.
30.09.
01.10.
07.10.
08.10.
14.10.
15.10.
21.10.
22.10.
28.10.
29.10
04.11.
11.11.

So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Čt
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
So

4. MOST
2.KOLESA
10. PRAHA
4. MIMOŇ
7. PARDUBICE
11. PRAHA
2. SLUŠOVICE
12. PRAHA

Velká letní cena, Velká mostecká steeplechase
Překážkové a rovinové dostihy
EJC Million 1400, Middle 1800, VCCT 2400, GM 1400-2 l
Rovinové a překážkové dostihy
4. kvalifikace
Zlatý pohár EŽ
Rovinové a překážkové dostihy
Zářijový handicap

13. PRAHA
7. KV
3. BRNO
14. PRAHA
8. PARDUBICE
9. PARDUBICE
5. MOST
15. PRAHA
10. PARDUBICE
16. PRAHA
3. SLUŠOVICE
6. MOST
3. KOLESA
7. MOST

VCP 1600
Cena zimní královny 16002 l k, Cena JCČR 2000
Rovinové a překážkové dostihy
St.Leger 2800
Překážkové dostihy
VP
ZF 1600-2 l, Svatováclavská cena 1200
Pražský ZF 1800-2 l
Závěrečné dostihy
CPR 3200
Rovinové a překážkové dostihy
CMC 1400
Překážkové a rovinové dostihy

Číslovka u závodiště - pořadí dostihového dne,
3 letí, 3 letí a stš., 4 letí

