Slovenská Pony liga 2022
Propozície a podmienky účasti

1.

Organizátorom dostihov poníkov v rámci Slovenskej Pony ligy 2022 (ďalej len „Pony liga“) je Závodisko, š.p.,
so sídlom Starohájska 29, 852 69 Bratislava, IČO 31354301.

2.

Dostihy Pony ligy sa uskutočnia počas riadnych dostihových mítingov organizovaných Závodiskom, š.p.
Termínová listina Pony ligy je súčasťou týchto propozícií (viď. strana 2).

3.

Dostihov Pony ligy sa môžu zúčastniť kone, ktoré majú v pase uvedené plemeno „pony“ alebo sú krížence
plemien pony a majú palicovú výšku v kohútiku do 148 cm vrátane. Údaj o výške poníka musí byť
zaznamenaný v jeho pase.

4.

Pony liga je medzinárodne otvorená, môžu sa jej zúčastniť poníky a jazdci zo Slovenska, ako aj z iných
krajín.

5.

Poníky zúčastňujúce sa dostihov Pony ligy musia spĺňať veterinárne podmienky, ktoré stanovila Štátna
veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v usmernení: „Klasifikácia chovov, alternatívny systém
certifikácie a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov v rámci SR usmernenie na rok 2022“, t.j.:
Každý poník musí byť sprevádzaný identifikačným dokladom - pasom koňa, v ktorom bude zaznačené:
a) očkovanie proti chrípke koní (podľa vakcinačnej schémy výrobcu vakcíny)
b) negatívny Coggins test na infekčnú anémiu koní nie starší ako 6 mesiacov
Poníky prichádzajúce zo zahraničia musia byť okrem toho sprevádzané certifikátom v zmysle platnej
legislatívy EÚ – TRACES.

6.

Pony ligy sa ako jazdci môžu zúčastniť deti a mládež – ročník narodenia 2004 a neskoršie. Jazdci musia
mať vhodnú výstroj, t.j.: biele jazdecké nohavice, jazdecké čižmy, dres, prilbu a bezpečnostnú vestu.

7.

Pony ligy sa nemôže zúčastniť držiteľ dostihovej jazdeckej licencie, s výnimkou držiteľa licencie jazdecamatér alebo jazdec-žiak, ktorý súčasne neabsolvoval viac ako 10 dostihov.

8.

Jazdci môžu mať počas dostihov pri sebe jazdecký bičík, ktorý môžu použiť výhradne ako pomôcku pri štarte
a na udržanie cvalu poníka v priamom smere, a to len na plece poníka.
Zákonný zástupca neplnoletého jazdca-dieťaťa spolu s prvou prihláškou zašle vyplnený a vlastnoručne
podpísaný Informovaný súhlas zákonného zástupcu, ktorý platí na celú sezónu 2022. (príloha 1)

9.
10.

Prihlášky (príloha 2) na každé dostihy Pony ligy je potrebné zaslať na e-mail: pony@zavodisko.sk do
termínu uvedeného v propozíciách (viď. strana 2). Účasť v dostihoch poníkov nie je spoplatnená.

11.

Organizátor poskytne na každého štartujúceho poníka príspevok na dopravu v hodnote 30 €.

12.

Podľa počtu prijatých prihlášok, môžu byť dostihy v rámci Pony ligy rozdelené do dvoch oddelení
s bezpečnostným limitom desať poníkov v jednom oddelení. Pri rozdeľovaní poníkov do jednotlivých
oddelení sa bude postupovať operatívne, pričom kritériom bude palicová výška v kohútiku (spravidla je
hraničnou výškou 130 cm).

13.

Dostihy Pony ligy sa budú štartovať zástavkou z miesta, z jednej méty, vo výnimočných prípadoch
z viacerých mét (pri veľkých rozdieloch vo výške poníkov). Orientačné vzdialenosti oboch oddelení sú
uvedené v propozíciách (viď. strana 2).

14.

Na štart môže poníka ako vodič sprevádzať iba plnoletá osoba.

15.

Po dobehu každého oddelenia sa v priestore cieľa uskutoční oceňovanie najúspešnejších jazdcov a poníkov.
Každý zúčastnený bude odmenený čestnou cenou.

16.

Bodovací kľúč Pony ligy
Za každé umiestnenie v dostihoch Pony ligy získavajú jazdci body nasledovne:
1. miesto – 4 body
2. miesto – 3 body
3. miesto – 2 body
4. a každé ďalšie miesto – 1 bod
Body sa priebežne sčítajú a na záver sezóny bude zverejnené celkové poradie Slovenskej Pony Ligy 2022
aj s oficiálnym vyhlásením jej najúspešnejších aktérov.
V prípade, že v rámci jedného dňa sa jeden jazdec zúčastní viacerých oddelení, za daný deň sa mu do
celkového poradia započíta iba jeden, a to najlepší výsledok.
V prípade, že v celkovom bodovaní nastane medzi dvoma alebo viacerými jazdcami rovnosť bodov,
pomocným kritériom je väčší počet lepších umiestnení. V prípade rovnosti aj tohto kritéria, rozhoduje väčší
počet odjazdených dostihov Pony ligy.

Termíny a vzdialenosti dostihov Slovenskej Pony ligy 2022
Dátum a miesto konania
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
štvrtok
nedeľa
nedeľa
nedeľa

8.5.2022
5.6.2022
19.6.2022
17.7.2022
21.8.2022
1.9.2022
25.9.2022
16.10.2022
30.10.2022

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Senica
Topoľčianky
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Termín
prihlášok
Po - 2.5. – 13:00 h.
Št. – 26.5. – 13:00 h.
Po – 13.6. – 13:00 h.
Št. – 7.7. – 13:00 hod.
Po. – 15.8. – 13:00 hod.
Str. 24.8. – 13:00 hod.
Po. 19.9. – 13:00 hod.
Po. 10.10. – 13:00 hod.
Po. 24.10. – 13:00 hod.

Dĺžka dostihov
menšie
300 m
400 m
300 m
400 m
400 m
340 m
300 m
400 m
300 m

Dĺžka dostihov
väčšie
400 m
800 m
400 m
800 m
700 m
700 m
400 m
800 m
400 m

v Bratislave 25.4.2022
Ing. Ladislav Molnár
poverený výkonom funkcie riaditeľa

Príloha č. 1

Informovaný súhlas zákonného zástupcu
na účasť na športovej aktivite maloletej osoby – Slovenská Pony liga 2022

Účastník:

Meno a priezvisko: ................................................................................................

(jazdec)
Dátum narodenia: ...................................................................................................
Bydlisko: ..................................................................................................................

Zákonný zástupca účastníka (jazdca) týmto udeľuje súhlas s účasťou jeho maloletého dieťaťa
na dostihoch poníkov, ktoré sa v rámci celoročného bodovaného seriálu Slovenskej Pony ligy 2022 konajú
počas dostihových dní na dostihových dráhe v Bratislave – Starom háji, v Senici - Čáčove a v Topoľčiankach,
a sú organizované Závodiskom, š.p. (IČO 31354301).
Zákonný zástupca účastníka prehlasuje, že sa oboznámil s Propozíciami a podmienkami účasti na
dostihoch poníkov a v deň podujatia sa bude riadiť pokynmi organizátora.
Zákonný zástupca účastníka ďalej prehlasuje, že si je vedomý rizík, ktoré vyplývajú z účasti na dostihoch
poníkov a spočívajú najmä v nebezpečenstve poškodenia zdravia. Zákonný zástupca prehlasuje, že účasť
maloletej osoby na dostihoch poníkov je na jeho vlastné riziko a že organizátor podujatia alebo osoby, ktoré
spolupracujú s organizátorom počas podujatia, nenesú zodpovednosť za ujmu alebo poškodenie zdravia alebo
majetku účastníka alebo iných osôb, spôsobené porušením povinností účastníka vyplývajúcich z Propozícií a
podmienok účasti a pokynov organizátora.
Na znak súhlasu s celým obsahom tohto vyhlásenia prikladá zákonný zástupca účastníka svoj
vlastnoručný podpis.

V.................................................... dňa ..........................................

...............................................................................

.....................................................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka

podpis

Príloha č. 2

PRIHLÁŠKA

dátum konania: ........................................
miesto: ......................................................

ÚDAJE O PONÍKOVI
Meno poníka

vek

výška

farba

pohlavie

ÚDAJE O JAZDCOVI
názov stajne

Meno a priezvisko

vek

farba dresu

Meno a priezvisko prihlasovateľa

podpis

.....................................................................................

.................................................................

Prihlášky posielajte na pony@zavodisko.sk
koordinátor: Ján Valtýni (0948 504 655)

farba čiapky

