
  Bratislava 17.7.2022 

Slovenskú Pony ligu 2022 podporujú 

 
 

 
 

 

Cena spoločnosti MPL 
14:15 Dostihy poníkov s výškou do 135 cm 

 

400 m 

❶ BZ LORD CHARMEUR 
6-ročný ryšiak valach, KVH 126 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN)   

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

❷ TECHON MAYO 
4-ročný ryšiak, KVH 128 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN) 

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

❸ BT FIRST LOVE 
6-ročný ryšiak valach, KVH 130 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN) 

Jadviga Juharos 13 r. 
dres: fialovo-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 BZ DIXIE 
4-ročná izabela, KVH 132 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN)  

Zsombor Cziráky 14 r. 
dres: modro-žltý 
modrá čiapka so žltými hviezdami 

❻ CSILLAGFÉNY MILADY 
6-ročná strakáčka, KVH 134 cm  
stajňa: Bajan Team (HUN) 

Anna Julia Rozs 15 r. 
dres: bielo-červený 
modrá čiapka so žltými hviezdami 

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

Regina Nagy 14 r. 
dres: modro-čierny 
modrá čiapka so žltými hviezdami 

 

 
 

 

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. 

 

 



  Bratislava 17.7.2022 

Slovenskú Pony ligu 2022 podporujú 

 
 

 
 

 

Cena spoločnosti MPL 
14:50 Dostihy poníkov s výškou nad 135 cm 

 

800 m 

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

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

❾ 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 

❿ RIKOLLETA DREAM 
7-ročná ryška, KVH 140 cm  
stajňa: Lokotrans Slovakia (SVK) 

Jesika Kissová 13 r. 
dres: oranžový, čierno-biela šachovnica na 
rukávoch, čierna čiapka 

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

Anna Vojteková 16 r. 
dres: modrý, červená hviezda, biele rukávy, 
tri červené náramky, biela 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. 

 

 


