
  Bratislava 8.5.2022 

Cena spoločnosti Vimar 
14:05 Dostihy poníkov s výškou do 135 cm 

 

250 m 

❶ VÍCHOR 
10-ročný beluš valach, KVH 119 cm  
stajňa: Ranč za zelenou bránou (SVK)  

Lina Ballová 15 r. 
dres: modrý 
čierna čiapka 

300 m 

❷ CYPRIÁN 
14-ročný beluš valach, KVH 129 cm  
stajňa: JK Limit Bratislava (SVK) 

Zuzana Matejíčková 12 r. 
dres: bordový, šerpa zo sivých hviezd, 
sivé rukávy, čierna čiapka 

❸ PEPI 
18-ročná čirna hnedka, KVH 133 cm  
stajňa: Ranč Ouzkých Bratislava (SVK)   

Viktória Oršuliaková 10 r. 
dres: modrý, biele rukávy 
modrá čiapka 

 

 

 

 

 

 

 

Dostihy sa konajú v rámci celoročného bodovaného seriálu Slovenskej Pony ligy 2022. 
Víťazný jazdec získa 4 body, druhý v cieli 3 body, tretí 2 body a za každé ďalšie umiestnenie je jeden bod. 
Body sa priebežne sčítajú a na záver sezóny bude zverejnené celkové poradie Slovenskej Pony Ligy 2022 
aj s oficiálnym vyhlásením jej najúspešnejších aktérov. 

 

Slovenskú Pony ligu 2022 podporujú 

                                          

  



  Bratislava 8.5.2022 

Cena spoločnosti Vimar 
14:35 Dostihy poníkov s výškou nad 135 cm 

  
 

400 m 

❹ LOLA 
14-ročná plaváčka, KVH 137 cm  
stajňa: Ranč za zelenou bránou (SVK)  

Jasmína Bírová 17 r. 
dres: zelený 
čierna čiapka 

❺ ŠAKALAKA 
3-ročná vranka, KVH 138 cm 
stajňa: PT Team (CZE)  

Sophy Bodláková 11 r. 
dres: červený, čierne rukávy 
červená čiapka 

❻ KASSIM 
4-ročný tm. hnedák valach, KVH 140 cm  
stajňa: Racing Junior Club (SVK) 

Klára Brišková 15 r. 
dres: červený, modré rukávy, biele 
náramky, červená čiapka 

❼ SUNRISE 
13-ročná tmavá hnedka, KVH 140 cm  
stajňa: JK Limit Bratislava (SVK) 

Kristína Ela Zagyiová 14 r. 
dres: bordový, šerpa zo sivých hviezd, 
sivé rukávy, čierna čiapka 

❽ SHERON 
5-ročný ryšiak valach, KVH 145 cm  
stajňa: Welfare (SVK) 

Nikoleta Chrenková 15 r. 
dres: čierny, tyrkysová hviezda, tyrkysové 
hviezdy na rukávoch, čierna čiapka 

 

 

Dostihy sa konajú v rámci celoročného bodovaného seriálu Slovenskej Pony ligy 2022. 
Víťazný jazdec získa 4 body, druhý v cieli 3 body, tretí 2 body a za každé ďalšie umiestnenie je jeden bod. 
Body sa priebežne sčítajú a na záver sezóny bude zverejnené celkové poradie Slovenskej Pony Ligy 2022 
aj s oficiálnym vyhlásením jej najúspešnejších aktérov. 

 

Slovenskú Pony ligu 2022 podporujú 

                                          


