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DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR 2015 

 

Udelenie titulu Dostihový víťaz SR je podmienené: 

1. Získaním najväčšieho počtu bodov v jednej sezóne v seriáli dostihov o titul Dostihový víťaz SR, 

ktorý na každý rok vypisuje Dostihová a coursingová komisia SKJ. 

2. Na každý rok je určený počet bodovacích dostihov, z ktorých sa zúčastneným psom započítavajú 

najlepšie výsledky z najviac piatich dostihov. V roku 2015 boli vypísané 4 bodovacie dostihy v SR 

tzn. k domácim bodovacím dostihom sa môže pripočítať maximálne 1 dostih zo zahraničia. 

 

09.05.2015 – Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska Rábapatona, medzinárodný, majstrovský 

13.06.2015 – Veľká Cena Slovenska, národný dostih 

11.07.2015 – Cena obce Ivánka pri Nitre, národný dostih 

03.10.2015 – Slovenské derby, národný dostih 

 

3. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí štartovať najmenej v 3 dostihoch. V prípade, ak budú na 

týchto 3 dostihoch aspoň raz menej ako 3 jedinci na štarte, musí pes štartovať najmenej v 4 

dostihoch, aby bol zaradený do súťaže. 

4. Majiteľ psa sa musí o titul uchádzať. Do 30. novembra 2015 zašle výsledky a kópiu dostihovej 

knihy na e-mailovú adresu: dck@skj.sk  

5. Dostihová a coursingová komisia SKJ po predložení výsledkov spočíta body pre každé plemeno 

a pohlavie a oficiálne vyhlási víťazov. 

6. DCK SKJ vydá doklad o pridelení titulu, ktorý odovzdá majiteľovi psa. 

7. Po získaní titulu majiteľ psa predloží doklad o pridelení titulu a preukaz o pôvode psa SKJ, ktorú 

požiada o zápis do preukazu o pôvode psa. 

8. Systém bodovania: 

 Národný, klubový dostih v SR i v zahraničí: 

Finále: 6 bodov – 1 bod  6-5-4-3-2-1 

 Medzinárodný, majstrovský (len majstrovstvá štátu) dostih v SR i v zahraničí: 

Finále: 12 bodov – 7 bodov 12-11-10-9-8-7 

 MS a ME: 

20 bodov – 1 bod (1. – 20. miesto) 

20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

9. Pri rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok. 

10. Titul môže získať výlučne pes štartujúci so slovenskou licenciou. Udeľuje sa v kategóriách: 

štandard a národná trieda. 

11. Dostihová a coursingová komisia SKJ má právo za výnimočných okolností neudeliť titul 

„Dostihový víťaz SR“. 

12. Importovanému psovi sa započítajú body do dostihového víťaza len z tých pretekov, v ktorých 
štartoval so slovenskou licenciou. 
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