
  Bratislava 19.6.2022 

Cena spoločnosti VETIS 
14:10 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 TECHON MAYO 
4-ročný ryšiak, KVH 128 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN)  

Franciska Marik 12 r. 
dres: čierny so žltou hviezdou 
modrá čiapka so žltými hviezdami 

❸ BARONESS 
8-ročná vranka, KVH 130 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN) 

Molli Molnár 14 r. 
dres: ružovo-oranžový 
modrá čiapka so žltými hviezdami 

❹ WINNY 
8-ročná ryška, KVH 130 cm  
stajňa: Ranč malá Canada (SVK)  

Nina Viglašová 11 r. 
dres: modrý, biele hviezdy na rukávoch 
modrá čiapka 

❺ CERKA 
9-ročná ryška, KVH 131 cm  
stajňa: Nicole (CZE)  

Nicole Veverková 9 r. 
dres: červený, žltá šerpa s červ. hviezdami, 
žlté rukávy, červená čiapka so žltou hv. 

❻ BZ DIXIE 
4-ročná izabela, KVH 132 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN)  

Zsombor Cziráky 15 r. 
dres: modro-žltý 
modrá čiapka so žltými hviezdami 

❼ BZ DIEGO 
6-ročný ryšiak valach, KVH 134 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN)  

Léna Takács 12 r. 
dres: bielo-červený 
modrá čiapka so žltými hviezdami 
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  Bratislava 19.6.2022 

Cena spoločnosti VETIS 
15:15 Dostihy poníkov s výškou 135 cm a viac 

 
 

400 m 

❽ BT SILVER MOON 
6-ročný strakáč valach, KVH 135 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN)  

Leila Czene 14 r. 
dres: ružovo-čierny 
modrá čiapka so žltými hviezdami 

❾ CSÁSZÁR 
14-ročný hnedák valach, KVH 136 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN) 

Antónia Schwáb 14 r. 
dres: modro-ružový 
modrá čiapka so žltými hviezdami 

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

Jasmína Bírová 18 r. 
dres: zelený 
čierna čiapka 

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

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

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

Liana Dohnálková 15 r. 
dres: červený, modré rukávy, biele náramky, 
červená čiapka 

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

Klára Brišková 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 v každom oddelení 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. 
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