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Časť I
Všeobecné ustanovenia
Účel a pôsobnosť Dostihového poriadku Slovenskej republiky
Čl. 1
1) Účelom Dostihového poriadku Slovenskej republiky (ďalej len Dostihový poriadok) je
upraviť dostihovú prevádzku, práva a povinnosti jej orgánov a účastníkov pri všetkých cvalových
a klusáckych dostihoch poriadaných na území Slovenskej republiky.
2) Každý účastník dostihovej prevádzky je povinný oboznámiť sa s týmto Dostihovým poriadkom a riadiť sa jeho ustanoveniami.
3) Povinnosť uvedená v ods. 2) sa vzťahuje ďalej na každého, kto na území Slovenskej republiky pripravuje a trénuje kone na dostihy, a kupuje koňa štartujúceho v dostihoch koní na predaj
alebo v dostihoch s podmienkami dostihov koní na predaj.
Základné pojmy

Pre účely Dostihového poriadku:

Čl. 2

1) Dostihovou prevádzkou sa rozumie súhrn činností spojených s organizáciou a poriadaním
dostihov. Tréningovou prevádzkou sa rozumie súhrn činností, vykonávaných v tréningovom
zariadení, spojených s prípravou koní na dostihy.
2) Orgánom a pomocným orgánom dostihovej prevádzky sa rozumie orgán, ktorého postavenie a právomoc upravuje tento Dostihový poriadok.
a) Orgánmi dostihovej prevádzky sú Dostihová autorita Slovenskej republiky, Hlavná dostihová komisia a Dostihová komisia.
b) Pomocnými orgánmi dostihovej prevádzky sú dostihový tajomník, správca dostihovej
prevádzky, rozhodca pri váhe, rozhodca pri štarte, rozhodca v cieli, vedúci stávkovej kancelárie,
hlásateľ, pokladník, vedúci zboru usporiadateľov a licitátor.
3) Účastníkom dostihovej prevádzky je ten, koho práv a povinností sa dotýkajú ustanovenia
Dostihového poriadku, alebo ten, koho práva a povinností môžu byť predmetom rozhodnutia
orgánov dostihovej prevádzky.
4) Pod pojmom dostihy sa rozumejú každé preteky, ktorých sa zúčastňuje dostihový kôň s jazdcom,
pričom súperí s iným koňom alebo s inými koňmi o akúkoľvek cenu (finančnú, vecnú alebo inak vyjadrenú, alebo s cieľom rozhodnúť akúkoľvek stávku, ktorá sa týka výsledkov týchto pretekov, ak kone v takýchto pretekoch štartujú súčasne). Pre potreby Dostihového poriadku sa pod pojmom dostihy rozumejú
aj tzv. dostihy jedného koňa (walkover).
5) Druhy dostihov
a) Rovinové dostihy sú také dostihy, ktorých trať je určená na dostihovej dráhe bez prekážok.
b) Prekážkové dostihy sú také dostihy, ktorých trať je určená tak, aby účastníci dostihov
museli prekonávať prekážky (skoky do výšky, priekopy a podobne).
ba) Dostihy cez prútené prekážky sú také prekážkové dostihy, počas ktorých účastníci
prekonávajú len prútené prekážky, pričom ich rozmery a počet predpisuje Dostihový poriadok.
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bb) Steeplechase sú také prekážkové dostihy, ktorých trať je určená v priestore závodiska na trávnatom povrchu, pričom účastníci prekonávajú pevné prekážky, ktorých rozmery
a počet predpisuje Dostihový poriadok, a ich odskoková a doskoková plocha je na rovnakej úrovni. Kurz steeplechase nesmú tvoriť len prútené prekážky, nesmú v ňom byť zaradené prekážky,
ktorých charakter vyžaduje podstatné zníženie nájazdovej rýchlosti, ani prekážky, ktorých charakter vyžaduje prekonávanie klusom, vyliezaním, zliezaním, brodením alebo plávaním.
bc) Steeplechase cross-country (ďalej iba cross-country) sú také prekážkové dostihy,
ktorých trať je určená na trávnatom, pieskovom alebo pooranom povrchu a účastníci prekonávajú
pevné i prenosné prekážky, ktorých tvar, rozmery a počet musia byť schválené Dostihovou autoritou SR, pričom tvar, rozmery a počet prekážok, umiestnených v areále závodiska, nesmú byť
v rozpore s Dostihovým poriadkom. Do kurzu steeplechase cross-country musia byť zaradené
aj prekážky, ktorých odskoková a doskoková plocha nie je na rovnakej úrovni, alebo prekážky,
ktorých charakter vyžaduje podstatné zníženie nájazdovej rýchlosti, prekonávanie klusom, vyliezaním, zliezaním, brodením alebo plávaním.
c) Výkonnostnými skúškami sú výkonnostné chovateľské skúšky a dostihy s penalitami
a úľavami.
ca) Výkonnostnými chovateľskými skúškami sú dostihy, v ktorých všetky kone s rovnakým vekom nesú rovnaké hmotnostné zaťaženie (netýka sa automatickej úľavy pre kobyly).
cb) Dostihy s penalitami a úľavami sú dostihy, pri ktorých je hmotnostné zaťaženie
koní stanovené s ohľadom na ich vek a dosiahnuté víťazstvá (umiestnenia), prípadne ich vek
a celkovú výhru alebo celkový zisk za určité obdobie.
d) Chovateľskými dostihmi sú cvalové klasické dostihy a výkonnostné skúšky, ktorým
bol Dostihovou autoritou SR priznaný štatút chovateľských dostihov. Klasickými dostihmi sú
dostihy: Jarná cena kobýl, Veľká jarná cena, Slovenské derby, Oaks a Saint Leger. Zoznam ostatných chovateľských dostihov uverejňuje Dostihová autorita SR každoročne vo svojej oficiálnej
tlačovine pred začiatkom dostihovej sezóny.
e) Handicapom sú dostihy, pri ktorých hmotnostné zaťaženie všetkých koní stanovuje
handicaper na základe posúdenia výkonov koní tak, aby všetci štartujúci mali rovnakú šancu na
víťazstvo.
ea) Zostupným handicapom je taký handicap, v ktorom handicaperom najvyššie
ohodnotený kôň nesie v rovinových dostihoch 65 kg, v prekážkových dostihoch 75 kg, a ostatné
kone nesú hmotnostné zaťaženie znížené oproti tejto hmotnosti o rozdiel medzi ich hodnotením
a hodnotením najvyššie ohodnoteného koňa. Kôň, ktorého takto stanovené hmotnostné zaťaženie
by sa dostalo do rozporu s ustanoveniami Dostihového poriadku o minimálnom hmotnostnom
zaťažení, s ktorým kôň môže v dostihoch štartovať, je nevyhandicapovaný. Na listine oznámení
hmotností musí byť pri týchto koňoch uvedené o koľko kilogramov nie je kôň vyhandicapovaný.
eb) Vzostupným handicapom je handicap, v ktorom handicaperom najnižšie ohodnotený kôň nesie v rovinových dostihoch 52 kg, v prekážkových dostihoch 62 kg, a ostatné kone
nesú hmotnostné zaťaženia zvýšené oproti tejto hmotnosti o rozdiel medzi ich hodnotením a hodnotením najnižšie ohodnoteného koňa.
ec) Handicapom s obmedzením je handicap, ktorého propozície uvádzajú najvyššie a najnižšie hodnotenia handicapera, ktoré ešte oprávňuje na štart v daných dostihoch.
ed) Handicapom so stanoveným rozdielom oproti oficiálnemu handicapu je handicap,
ktorého propozície uvádzajú rozdiel medzi hodnotením handicapera, vyjadreným oficiálnym handicapom, a hmotnostným zaťažením, ktoré kôň v dostihoch ponesie.
f) Dostihmi koní na predaj sú také dostihy, po ktorých každý štartujúci kôň, ak prehrá,
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môže byť kúpený, a ak vyhrá, musí byť ponúknutý na verejnú dražbu.
g) Dostihmi s podmienkami dostihov koní na predaj sú také dostihy, po ktorých každý
štartujúci kôň, oznámený pri podávaní prihlášky ako kôň na predaj, ak prehrá, môže byť kúpený,
a ak vyhrá, musí byť ponúknutý na verejnú dražbu.
h) Propagačné dostihy sú také dostihy, ktorých výsledok nie je súčasťou oficiálnej kariéry
koňa ani jazdca. Výsledok týchto dostihov nie je súčasťou oficiálnych dostihových štatistík.
6)  Kurzom dostihov je pre rovinové dostihy trať určená na dostihovej dráhe medzi štartom
a cieľom dostihov. Pre prekážkové dostihy je kurz dostihov daný poradím prekážok, stanoveným
propozíciami dostihov a určený pomocou otočných a smerových bodov.
7) Dostihová dráha je časť závodiska určená a upravená na konanie dostihov v súlade s ustanoveniami Dostihového poriadku. Na všetkých trávnatých dostihových dráhach, ktoré nie sú od
pieskovej dráhy oddelené bariérou, sa piesková dráha nepovažuje za súčasť dostihovej dráhy.
8) Opustenia dráhy sa dopustil kôň, ktorý celým telom opustil určenú dráhu dostihov.
V prípade pochybností, či takáto situácia nastala, rozhodne Dostihová komisia.
9) Križovania sa dopustil kôň, ktorý počas dostihov prekrížil smer pohybu iného koňa a nemal pri tom pred ním náskok najmenej dvoch dĺžok (meria sa od zadku križujúceho koňa k hlave
križovaného koňa).
10) Tiesnenia sa dopustil kôň, ktorý bránil pohybu iného koňa v priamom smere.
11) Za pád koňa v dostihoch sa považuje situácia, keď sa kôň počas dostihov dotkne zeme
ramenným kĺbom (artic. scapulo humeralis) alebo bedrovým hrboľom (tuber coxae). V prípade
pochybností, či takáto situácia počas dostihov nastala, rozhodne Dostihová komisia.
12) Za pád jazdca v dostihoch sa považuje situácia, keď počas dostihov jazdec opustí sedlo
a dotkne sa terénu inak, než nohami. V prípade pochybností, či takáto situácia počas dostihov
nastala, rozhodne Dostihová komisia.
13) Použitie bičíka
a) Správne použitie bičíka zahŕňa:
aa) zrušené 20. 2. 2009,
ab) použitie bičíka na svalstvo panvovej končatiny v okamihu odrazu,
ac) nezdvíhanie ruky nad úroveň ramien pri náprahu,
ad) použitie bičíka na rameno koňa tak, že ruka drží súčasne s bičíkom aj oťaže,
pričom plácačka bičíka smeruje nadol a palec ruky nahor,
ae) obmedzenie úderov bičíkom na nevyhnutné minimum, pričom sa za kritický úsek
dostihov z hľadiska použitia bičíka považuje posledných 400 m dostihov,
af) použitie bičíka ako pomôcky na udržanie pohybu koňa v priamom smere,
ag) počas prekážkových dostihov napomenutie koňa kvôli udržaniu jeho koncentrácie na dostihy.
b) Ako nesprávne použitie bičíka sa rozumie: zbytočné použitie bičíka, nevhodné použitie
bičíka a nadmerné použitie bičíka.
ba) Ako zbytočné použitie bičíka sa rozumejú pokračujúce údery, hoci kôň jasne víťazí alebo už prebehol cieľom.
bb) Ako nevhodné použitie bičíka sa rozumejú také silné údery bičíkom, ktoré ovplyvňujú rovnováhu koňa, znižujú jeho rýchlosť, majú za následok bočenie alebo zranenie koňa, údery
na inú časť tela než svalstvo zadku alebo rameno, s výnimkou mimoriadnych okolností (udržanie
pohybu koňa v priamom smere, odvrátenie nebezpečnej situácie počas dostihov a podobne),
bc) Ako nadmerné použitie bičíka sa rozumejú pokračujúce údery bičíkom, hoci
kôň už zareagoval na prechádzajúce údery, alebo na predchádzajúce údery už nereagoval, alebo
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na údery vôbec nereaguje, alebo je zjavne porazený. Ako aj použitie bičíka v kritickom úseku
v dostihoch dvojročných koní viac ako dva razy a v ostatných dostihoch viac ako štyri razy.
14) Pod pojmom dostihový kôň sa rozumie dvojročný, trojročný a starší kôň plemena anglického plnokrvníka alebo polokrvníka, arabského plnokrvníka alebo polokrvníka a klusáka, ktorý
je medzinárodne uznanou dostihovou autoritou registrovaný ako dostihový a je riadne zapísaný
na tréningovej listine trénera dostihových koní v registrujúcej krajine. Anglickým polokrvníkom
sa rozumie kôň s minimálnym podielom 51 % krvi anglického plnokrvníka.
15) Neštartovavším koňom je kôň, ktorý sa nikdy nezúčastnil platného štartu dostihov.
16) Nezvíťazivším koňom je kôň, ktorý nikdy nezvíťazil v žiadnych dostihoch (t.j. nebol
uvedený vo schválenom výsledku dostihov ako víťaz), alebo mu víťazstvo, resp. víťazstvá dodatočne boli odňaté rozhodnutím oprávnených orgánov dostihovej prevádzky. V prípade odvolania
proti výroku Dostihovej komisie zostáva kôň zvíťazivším až do vyriešenia odvolania príslušným
orgánom dostihovej prevádzky.
17) Trvalé umiestnenie v chove SR znamená, že kobyla je do Plemennej knihy SR zapísaná
ako chovná kobyla a je v chove na území SR alebo v zahraničí pri splnení podmienok prechodného vývozu chovnej kobyly do zahraničia.
18) Prechodný vývoz chovnej kobyly do zahraničia
O prechodný vývoz chovnej kobyly do zahraničia je potrebné každoročne žiadať Dostihovú
autoritu SR. Prechodný vývoz sa končí najneskôr koncom roku, v ktorom je kobyla opäť žrebná
po narodení druhého žriebäťa, počatie ktorého sa udialo v zahraničí. Ak je s kobylou vyvážané aj
žriebä, musí mať toto žriebä pred výjazdom vystavený pas koňa.
19) Celkovou výhrou koňa za určité obdobie je súčet dotácií za víťazstvá tohto koňa, dosiahnuté v danom období v danom druhu dostihov.
20) Celkovým ziskom koňa za určité obdobie je súčet dotácií za víťazstvá a dotácií za umiestnenia tohto koňa, dosiahnuté v danom období v danom druhu dostihov.
21) Dotáciou za víťazstvo je finančný obnos, ktorý je časťou celkovej dotácie dostihov
a získa ho majiteľ víťazného koňa.
22) Dotáciou za umiestnenie je finančný obnos, ktorý je časťou celkovej dotácie dostihov
a získa ho majiteľ koňa umiestneného na platnom mieste s výnimkou majiteľa víťazného koňa.
23) Schválenie výsledku dostihov je dokonané podpisom predsedu Dostihovej komisie pod
výrok cieľového rozhodcu.
24) Dostihový deň je kalendárny deň, počas ktorého sa majú na jednom závodisku konať
dostihy. Dostihový deň sa začína dve hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov a končí
sa schválením výsledku posledných dostihov.
25) Priestorom váhy je časť priestoru vážnice, ktorá je oddelená zábradlím alebo iným spôsobom od ostatného priestoru vážnice.
26) Orgánom veterinárneho dozoru sú pracovníci orgánov veterinárnej správy vykonávajúci veterinárny dozor. Orgány veterinárneho dozoru vykonávajú svoju právomoc podľa osobitných
predpisov (Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).
27) Veterinárnym lekárom je osoba, ktorá zabezpečuje liečebnú a preventívnu veterinárnu starostlivosť podľa osobitných predpisov (Zákon SNR č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych
lekároch a o komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
28) Pod pojmom slovenský majiteľ dostihového koňa sa rozumie majiteľ, ktorý je zaregistrovaný Dostihovou autoritou Slovenskej republiky.
29) Pod pojmom slovenský dostihový kôň sa rozumie dostihový kôň, ktorý je zaregistrovaný Dostihovou autoritou Slovenskej republiky a je trénovaný na území Slovenskej republiky.
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Všetky ostatné kone, ktoré nie sú podľa tohto ustanovenia Dostihového poriadku kvalifikované
ako slovenské dostihové kone, považujú sa za zahraničné dostihové kone. Podmienky pobytu
zahraničných dostihových koní na území SR ustanoví Dostihová autorita SR vo Všeobecných
podmienkach.
Čl. 3
V sporných prípadoch výklad ustanovení Dostihového poriadku podáva Dostihová autorita
Slovenskej republiky.
Čl. 4
Ustanovenia Dostihového poriadku a všetky rozhodnutia vydané v rámci ustanovení Dostihového poriadku príslušnými orgánmi dostihovej prevádzky sú záväzné pre všetkých účastníkov
dostihovej prevádzky.
Čl. 5
Každé rozhodnutie vydané orgánmi dostihovej prevádzky na základe Dostihového poriadku
nadobúda účinnosť na území SR až po dodaní na zverejnenie v oficiálnej tlačovine Dostihovej
autority SR.
Čl. 6
Každé rozhodnutie vydané orgánmi dostihovej prevádzky na základe Dostihového poriadku
musí byť zverejnené v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR.
Čl. 7
Na konanie orgánov dostihovej prevádzky sa nevzťahujú ani podporne všeobecne záväzné
právne predpisy o správnom konaní.
Čl. 8
Na činnosti v tréningovej a dostihovej prevádzke, pri ktorých Dostihový poriadok nevylučuje
pôsobenie neplnoletých osôb, potrebujú tieto osoby overený písomný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov.
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Časť II
Orgány dostihovej prevádzky
Dostihová autorita Slovenskej republiky
Čl. 9
1) Dostihovou autoritou Slovenskej republiky (ďalej len Dostihová autorita SR) je podľa zakladacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 1404/1993-420 zo dňa
26. 2. 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 5 ods. 2 Zákona č. 194/1998 Zz.
o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (živnostenský
zákon) Závodisko, štátny podnik Bratislava.
2) Dostihová autorita SR má podľa tejto listiny a tohto zákonného ustanovenia oprávnenie na
výkon činnosti v oblasti chovu anglického plnokrvníka a klusáka a dostihovej prevádzky.
3) Dostihová autorita SR riadi chov a výkonnostné skúšky plemien anglický plnokrvník, arabský kôň a klusák, organizuje cvalovú a klusácku dostihovú prevádzku na území SR a zastupuje
tieto oblasti v tuzemsku i v zahraničí.
4) Z jej poslania vyplýva najmä oprávnenie:
a) vydávať Dostihový poriadok upravujúci cvalovú a klusácku dostihovú prevádzku, vydávať zmeny Dostihového po riadku;
b) vydávať všeobecné podmienky organizovania dostihov, ktoré sa týkajú účastníkov dostihovej prevádzky, a ktoré považuje z hľadiska Dostihového poriadku za nevyhnutné;
c) pre zabezpečenie šľachtiteľskej činnosti v chove anglického plnokrvníka a klusáka
stanovovať metodiky skúšiek výkonnosti týchto plemien;
d) žiadateľom udeľovať a odnímať povolenie na organizovanie dostihov;
e) posudzovať spôsobilosť jednotlivých závodísk na organizovanie dostihov;
f) podieľať sa na organizovaní a metodickom usmerňovaní všetkých činností smerujúcich
k zvýšeniu odbornej spôsobilosti uchádzačov o licenciu; rozhodovať o žiadostiach na registráciu
majiteľov dostihovej stajne, o žiadostiach na vydanie licencií trénera a jazdca dostihových koní
a vydávať preukazy ošetrovateľov dostihových koní;
g) pri porušení ustanovení Dostihového poriadku alebo strate spôsobilosti stanovenej
Dostihovým poriadkom odňať udelenú registráciu, licenciu alebo preukaz, a to na dobu najviac
dvoch mesiacov. Po uplynutí tejto doby registráciu, licenciu alebo preukaz prinavrátiť alebo odňať natrvalo;
h) predkladať Hlavnej dostihovej komisii návrhy na vymenovanie predsedov a členov
dostihových komisií na funkčné obdobie 2 roky;
i) vymenúvať a odvolávať dostihových tajomníkov, rozhodcov pri štarte, rozhodcov pri
váhe a rozhodcov v cieli, a to na funkčné obdobie dvoch rokov;
j) vymenúvať a odvolávať handicapera alebo handicaperov pre cvalové a klusácke dostihy, a to na funkčné obdobie jedného kalendárneho roka;
k) schvaľovať dostihové propozície všetkých cvalových a klusáckych dostihov organizovaných na území Slovenskej republiky;
l) na základe žiadostí organizátorov dostihových dní zostavovať a koordinovať termínovú
listinu dostihových dní v Slovenskej republike;
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m) v rámci všeobecných podmienok organizovania dostihov na každý kalendárny rok
stanovovať rozsah a výšku poplatkov, ktoré budú organizátori vyberať od účastníkov dostihovej
prevádzky, a tieto údaje zverejniť v oficiálnej tlačovine pred začiatkom dostihovej sezóny;
n) ako svoje poradné orgány na zabezpečenie výkonu vyššie uvedených právomocí zriaďovať komisie, schvaľovať ich rokovacie poriadky, menovať a odvolávať členov komisií;
o) ukladať sankcie podľa príslušných ustanovení Dostihového poriadku;
p) vydávať každoročne dostihovú ročenku Slovenskej republiky obsahujúcu oficiálne výsledky a štatistiky;
r) vykonávať ďalšie právomoci vyplývajúce jej z Dostihového poriadku.
Čl. 10
1) Dostihová autorita SR vykonáva svoju právomoc s výnimkou prípadov, uvedených v čl. 9,
ods. 4, písm. a), h), n), p) Dostihového poriadku vydávaním opatrení, ktoré oznámi dotknutým
účastníkom dostihovej prevádzky.
2) Proti opatreniam Dostihovej autority SR majú dotknutí účastníci dostihovej prevádzky právo podať námietky Hlavnej dostihovej komisii.
3) Právomoc uvedenú v čl. 9 ods. 4 písm. a), h), n), p) Dostihového poriadku vykonáva Dostihová autorita SR formou oznámení.
Čl. 11
1) Opatrenia a oznámenia uvedené v čl. 10 Dostihového poriadku sa zverejňujú v oficiálnej
tlačovine Dostihovej autority SR s názvom Vestník Dostihovej autority SR.
2) Vo Vestníku Dostihovej autority SR sú ďalej zverejňované rozhodnutia, správy a informácie, zverejnenie ktorých ukladá Dostihový poriadok, ako aj ďalšie správy a informácie, ktorých zverejnenie je
žiadúce a nevyhnutné pre napĺňanie poslania Dostihovej autority SR.
3) Vestník Dostihovej autority Slovenskej republiky môže mať okrem tlačenej podoby aj elektronickú podobu. Skutočnosti podľa odseku 1 a 2 uvedené v elektronickej podobe musia byť následne
zverejnené aj v tlačenej podobe. Ak j to potrebné, môžu sa skutočnosti podľa odseku 1 a 2 publikovať
aj v inej tlačovine, pričom takto zverejnené skutočnosti musia byť následne zverejnené aj v tlačenej
podobe vo Vestníku Dostihovej autority Slovenskej republiky.
Hlavná dostihová komisia
Čl. 12
Hlavnú dostihovú komisiu Slovenskej republiky (ďalej len HDK), jej predsedu, podpredsedu a troch
členov vymenúva a odvoláva Ministerstvo pôdohospodárstva SR na funkčné obdobie dvoch rokov.
Čl. 13
1) HDK je oprávnená:
a) na základe návrhu Dostihovej autority SR vymenúvať a odvolávať predsedov a členov
dostihových komisií,
b) vykonávať dohľad nad činnosťou Dostihovej autority SR a ďalších účastníkov dostihovej prevádzky v rozsahu pôsobnosti Dostihového poriadku,
c) vykonávať dohľad nad činnosťou dostihových komisií; na tento účel deleguje predseda
HDK na každý dostihový deň dozor HDK,
d) rozhodovať o námietkach podaných proti opatreniam vydaným Dostihovou autoritou SR,
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e) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam dostihových komisií a rozhodnutiam
rozhodcu pri štarte,
f) sankcionovať predsedov Dostihovej komisie, členov Dostihovej komisie a pomocné
orgány dostihovej prevádzky na základe zápisu dohľadu HDK Slovenskej republiky z príslušného
dostihového dňa,
g) stanovovať každoročne výšku peňažnej záruky (kaucie) pri podaní odvolania proti rozhodnutiu Dostihovej komisie a prostredníctvom Dostihovej autority SR ju zverejniť v oficiálnej
tlačovine,
h) rozhodovať o protestoch podaných mimo dostihového dňa a závažných porušeniach
Dostihového poriadku,
i) ukladať sankcie za porušenie ustanovení Dostihového poriadku.
2) Rokovanie HDK vedie jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda. HDK je
uznášania schopná, ak sú prítomní aspoň traja jej členovia vrátane predsedu alebo podpredsedu.
HDK rozhoduje väčšinou prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Spôsob a miesto rokovania HDK určuje predsedajúci. Ak je to účelné môže rokovanie
HDK prebehnúť aj korešpondenčne alebo elektronicky (rokovanie per rollam).
3) Rokovanie HDK sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny
štvrťrok. Rokovanie zvoláva predseda alebo podpredseda HDK.
4) HDK je pri rokovaní o odvolaní alebo námietkach povinná zistiť skutočný stav veci, zadovážiť si potrebné písomné, audiovizuálne a iné podklady slúžiace na náležité objasnenie veci.
Vo svojom konaní ako aj pred vydaním rozhodnutia je povinná dať účastníkom možnosť vyjadriť
sa k podstatným skutočnostiam ako aj k podkladom.
5) HDK vydáva písomné rozhodnutie, ktoré oznámi účastníkom konania. Súčasne bezodkladne prostredníctvom Dostihovej autority SR zabezpečí jeho zverejnenie v oficiálnej tlačovine.
6) HDK odvolaním napadnuté rozhodnutie Dostihovej komisie (rozhodcu pri štarte) buď
potvrdí, zmení alebo ho zruší a v potrebnom rozsahu nahradí vlastným rozhodnutím.
7) HDK v konaní o námietke podanej proti opatreniu Dostihovej autority SR napadnuté opatrenie potvrdí, alebo ho zruší. Ak HDK opatrenie zruší, vráti ho Dostihovej autorite Slovenskej republiky na nové rozhodnutie. Dostihová autorita Slovenskej republiky je pri opätovnom rozhodovaní,
ak sa podstatne nezmenia skutkové okolnosti, viazaná dôvodmi, pre ktoré bolo opatrenie zrušené.
8) Proti rozhodnutiu HDK nie je prípustný ďalší opravný prostriedok.
Dostihová komisia
Čl. 14
Dostihovú komisiu ustanovuje organizátor dostihov spomedzi predsedov a členov dostihových komisií vymenovaných HDK na príslušné funkčné obdobie.
Čl. 15
Dostihová komisia pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov. Predsedom alebo členom
Dostihovej komisie nesmie byť osoba, ktorej záujmy by sa mohli týkať výsledku alebo priebehu
dostihov.
Čl. 16
Funkčné obdobie sa začína dve hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov a končí sa
48 hodín po schválení výsledku posledných dostihov dostihového dňa, na ktorý bola Dostihová
komisia ustanovená.
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Čl. 17
Dostihová komisia v súvislosti s dostihovým dňom, na ktorý bola ustanovená, je oprávnená najmä:
a) dozerať na spôsobilosť a pripravenosť organizátora a závodiska na usporiadanie dostihového dňa;
b) riadiť prípravu a priebeh dostihov, rozhodovať o výsledku dostihov;
c) rozhodovať o protestoch, ktoré boli podané v súvislosti s dostihmi, na ktoré bola ustanovená;
d) ukladať sankcie za porušenie ustanovení Dostihového poriadku;
e) vykonávať ďalšie činnosti, ktoré jej zveruje Dostihový poriadok.
f) riadi činnosť rozhodcu pri váhe, rozhodcu pri štarte, rozhodcu v cieli, hlásateľa a správcu dráhy.
Čl. 18
Dostihová komisia je uznášania schopná, ak je súčasne prítomný predseda a najmenej dvaja
členovia. Pri mimoriadnych a nepredvídateěných okolnostiach, so súhlasom HDK, je Dostihová
komisia uznášania schopná aj za prítomnosti dvoch členov. Dostihová komisia rozhoduje väčšinou hlasov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Čl. 19
Dostihová komisia môže zo závažného dôvodu nechať odbehnúť určité dostihy na inú vzdialenosť alebo podľa iného kurzu, než bolo uvedené v propozíciach.
Čl. 20
1) Dostihová komisia rozhoduje o výsledkoch dostihov, o protestoch podaných počas dostihového dňa a ukladaní sankcií.
2) Pred vydaním rozhodnutia je Dostihová komisia povinná zistiť skutočný stav veci.
Čl. 21
1) Pred vydaním rozhodnutia o uložení sankcie môže Dostihová komisia vypočuť účastníka,
ktorému má byť uložená sankcia.
2) Pred rozhodnutím o proteste je Dostihová komisia povinná vypočuť toho, kto protest podal.
Toto neplatí v prípade ustanovenia čl. 282 ods. 4) Dostihového poriadku.
Čl. 22
Ak Dostihová komisia nie je uznášania schopná pre neprítomnosť jej predsedu alebo členov
najneskôr 1 hodinu pred plánovaným štartom prvých dostihov, ustanoví organizátor ďalšie osoby
do potrebného počtu, a to z radu osôb vymenovaných HDK za predsedov alebo členov dostihových komisií.
Čl. 23
Dozor HDK, predseda a členovia Dostihovej komisie majú v deň konania dostihov voľný
vstup do všetkých priestorov závodiska. Preukazujú sa oprávnením vydaným organizátorom.
Čl. 23a
Žiadna osoba, ktorá vykonáva funkciu predsedu alebo člena Dostihovej komisie nesmie byť
akýmkoľvek spôsobom zainteresovaná na výsledku ktoréhokoľvek koňa.
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Časť III
Pomocné orgány dostihovej prevádzky
Čl. 24
Dostihová autorita SR vydáva každoročne zoznam osôb oprávnených vykonávať funkciu pomocného orgánu dostihovej prevádzky. Na tomto zozname môže byť uvedená iba osoba, ktorú označila
Dostihová autorita SR a ktorá absolvovala príslušné školenie organizované Dostihovou autoritou SR.
Len osoby uvedené na tomto zozname môžu vykonávať funkciu dostihového tajomníka, rozhodcu pri
váhe, rozhodcu pri štarte, pomocného rozhodcu pri štarte a rozhodcu v cieli. Ostatné pomocné orgány
môže organizátor ustanoviť aj spomedzi osôb, ktoré na tomto zozname nie sú označené.
Čl. 25
Organizátor dostihov ustanovuje na každý dostihový deň tieto pomocné orgány dostihovej prevádzky: dostihového tajomníka, správcu dráhy, rozhodcu pri váhe, rozhodcu pri štarte, pomocného
rozhodcu pri štarte, rozhodcu v cieli, pomocného rozhodcu v cieli (pomocných rozhodcov v cieli),
vedúceho stávkovej kancelárie, hlásateľa, dostihového pokladníka, vedúceho zboru usporiadateľov
a licitátora (v prípade, že na programe dostihového dňa sú dostihy koní na predaj alebo dostihy
s podmienkami dostihov koní na predaj). Za každého rozhodcu určuje organizátor aj náhradníka.
Čl. 26
Žiadna osoba ustanovená do funkcie pomocného orgánu nesmie bez súhlasu Dostihovej autority SR vykonávať počas dostihového dňa viac funkcií súčasne.
Čl. 27
Žiadna osoba ustanovená do funkcie pomocného orgánu dostihovej prevádzky nesmie súčasne
byť členom Dostihovej komisie.
Čl. 28
Žiadna osoba vykonávajúca funkciu handicapera alebo pomocného orgánu dostihovej prevádzky nesmie byť akýmkoľvek spôsobom zainteresovaná na výsledku ktoréhokoľvek koňa.
Čl. 29
Na dostihy, ktoré sa konajú počas výkonu ich funkcie, nesmú osoby ustanovené ako pomocné
orgány dostihovej prevádzky uzatvárať stávky.
Čl. 30
V prípade, že osoba ustanovená do funkcie pomocného orgánu dostihovej prevádzky nie je
spôsobilá (napr. zo zdravotných dôvodov a podobne) vykonávať svoju funkciu, môže ju organizátor počas dostihového dňa so súhlasom Dostihovej komisie nahradiť inou osobou zo zoznamu
osôb oprávnených vykonávať funkciu pomocného orgánu dostihovej prevádzky.
Čl. 31
Na zabezpečenie výkonu svojej funkcie môže Dostihová komisia požadovať od organizátora
doplnenie zboru funkcionárov podľa potrieb.
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Čl. 32
Na správanie osoby ustanovenej do funkcie pomocného orgánu dostihovej prevádzky môže účastník dostihovej prevádzky podať písomnú sťažnosť, ktorej opodstatnenosť posúdi Dostihová komisia.
Handicaper
Čl. 33
Handicapera (handicaperov) vymenúva a odvoláva Dostihová autorita.
Čl. 34
Funkčným obdobím takto menovaného handicapera (handicaperov) je jeden kalendárny rok.
Čl. 35
Handicaper (handicaperi) stanovuje hmotnostné zaťaženie koní pre handicapové dostihy.
Na základe posúdenia výkonov koní určuje ich oficiálny handicap. Hmotnostné zaťaženie koní
uvedené v oficiálnom handicape je pre handicapera základnou oporou pri zostavovaní listiny
hmotnostných zaťažení, ktorú handicaper vypracúva pre organizátora.
Čl. 36
Po zverejnení listiny hmotnostných zaťažení nesmie byť hmotnostné zaťaženie zmenené,
s výnimkou zjavnej chyby a prípadov uvedených v čl. 129 a čl. 130 Dostihového poriadku.
Čl. 37
Po skončení každej dostihovej sezóny zostavuje handicaper (handicaperi) klasifikáciu.
Čl. 38
Handicaper je pri svojej práci úplne nezávislý a nesmie od nikoho prijímať žiadne pokyny.
Hodnotí výkony koní na základe svojich znalostí, skúseností a svedomia.
Dostihový tajomník
Čl. 39
Za technické vedenie dostihového dňa je zodpovedný dostihový tajomník. Počas dostihového
dňa je sprostredkovateľom medzi Dostihovou komisiou, organizátorom dostihového dňa a ostatnými subjektami dostihovej prevádzky.
Čl. 40
Dostihový tajomník musí mať od Dostihovej autority SR alebo od organizátora dostihov k dispozícii oficiálny zoznam dištancovaných účastníkov dostihovej prevádzky
a oficiálny zoznam dlžníkov. Na základe týchto zoznamov informuje Dostihovú komisiu.
Správca dostihovej dráhy
Čl. 41
Správca dostihovej dráhy zodpovedá za udržiavanie a riadne vyznačenie dostihovej dráhy,
za správnu dĺžku dostihov, za správne a včasné rozostavenie prekážok a ich správne rozmery
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podľa Dostihového poriadku.
Čl. 42
Správca dostihovej dráhy je povinný zabezpečiť, aby bola dostihová dráha najneskôr tri hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov pripravená na prehliadku. Zároveň zodpovedá počas dostihového dňa za vyznačenie dráhy a opravu prekážok. O neodstrániteľných nedostatkoch
operatívne informuje Dostihovú komisiu. Počas samotných dostihov sleduje pády koní a jazdcov
a udržiava nepretržité spojenie s veterinárnou a zdravotníckou službou.
Rozhodca pri váhe
Čl. 43
Rozhodca pri váhe skontroluje pred každým dostihovým dňom váhu a je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení Dostihového poriadku o vážení jazdcov pred dostihmi a po nich.
Rozhodca pri štarte
Čl. 44
Rozhodca pri štarte zodpovedá za dodržiavanie ustanovení Dosti hového poriadku
o štarte dostihov, za správne odštartovanie koní oprávnených štartovať a za správnu činnosť pomocného rozhodcu pri štarte.
Čl. 45
1) Rozhodca pri štarte je oprávnený postihnúť výstrahou alebo peňažnou sankciou jazdca,
ktorý nerešpektuje jeho príkaz, svojvoľným konaním odďaľuje štart, zabraňuje svojmu koňovi
včas odskočiť, pred odštartovaním sa pokúša získať neoprávnenú výhodu alebo úmyselne prekáža
inému koňovi.
2) Ďalej je rozhodca pri štarte oprávnený postihnúť výstrahou alebo peňažnou sankciou každú
osobu, ktorá nerešpektuje na mieste štartu jeho pokyny. Môže vykázať takúto osobu z miesta
štartu, alebo z miesta štartu vykázať osoby, ktoré sa na ňom zdržiavajú neoprávnene.
3) Každé porušenie ustanovení Dostihového poriadku a rozhodnutie o uložení sankcie ohlási
rozhodca pri štarte bezodkladne Dostihovej komisii.
4) O odvolaní proti rozhodnutiu rozhodcu pri štarte o uložení peňažnej sankcie rozhodne HDK.
Rozhodca v cieli
Čl. 46
Rozhodca v cieli zodpovedá za dodržiavanie ustanovení Dostihového poriadku týkajúce sa
cieľa dostihov a za činnosť pomocných rozhodcov v cieli.
Vedúci stávkovej kancelárie
Čl. 47
Vedúci stávkovej kancelárie je zodpovedný za riadny a presný chod stávkovej činnosti počas dostihového dňa. Pri svojej práci sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi túto
činnosť (Zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov).
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Hlásateľ
Čl. 48
Hlásateľ vykonáva počas dostihového dňa na závodisku hlásateľskú službu.
Dostihový pokladník
Čl. 49
Dostihový pokladník zodpovedá organizátorovi dostihov za správne vedenie dostihovej pokladne.
Vedúci zboru usporiadateľov
Čl. 50
1) Vedúci zboru usporiadateľov organizuje prácu zboru usporiadateľov. Takisto zabezpečuje
lekársku, veterinárnu a podkováčsku službu.
2) Skutočnosti, ktoré bránia jemu, zboru usporiadateľov alebo lekárskej, veterinárnej a podkováčskej službe v riadnom výkone funkcie, okamžite hlási dostihovému tajomníkovi.
Licitátor
Čl. 51
1) Licitátor zabezpečuje priebeh verejnej dražby víťaza dostihov koní na predaj.
2) V rámci toho zabezpečuje najmä predvedenie draženého koňa na určené miesto po odvážení
jeho jazdca po dostihoch. Určené miesto smie kôň opustiť len so súhlasom licitátora. Kupec smie
koňa prevziať len na základe písomného potvrdenia licitátora o tom, že cena koňa bola zaplatená.
3) Obdobne zabezpečuje aj plnenie ustanovení Dostihového poriadku o predaji ostatných koní
určených na predaj.
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Časť IV
Organizovanie dostihov
Organizátor dostihov
Čl. 52
1) Organizátorom dostihov môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorej Dostihová autorita
SR udelila povolenie na organizovanie dostihov.
2) Povolenie môže Dostihová autorita SR udeliť iba takej osobe, ktorá má právnu subjektivitu,
preukáže Dostihovej autorite SR potrebné finančné prostriedky a právo užívať závodisko uznané
Dostihovou autoritou SR ako vhodné na konanie dostihov.
3) Ak je niektorá z týchto podmienok po udelení povolenia ohrozená, je organizátor povinný
okamžite o tejto skutočnosti informovať Dostihovú autoritu SR.
Čl. 53
1) Organizátor dostihov je povinný pred vykonávaním stávkovej činnosti pomocou technických zariadení (totalizátor a pod.) predložiť Dostihovej autorite SR oprávnenie na takúto činnosť vydané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (Zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách
a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov).
Čl. 54
1) Organizátor dostihov dáva účastníkom dostihov k dispozícii závodisko so všetkým technickým zariadením, ktoré je potrebné na dosiahnutie čo najlepších výkonov všetkých zúčastnených
koní, na prevádzku dostihov podľa ustanovení Dostihového poriadku a na objektívne zistenie výsledkov dostihov vrátane možnosti preskúmania priebehu dostihov.
2) Organizátor dostihov zabezpečuje personál a funkcionárov potrebných na riadny chod dostihového dňa podľa ustanovení Dostihového poriadku.
Čl. 55
Organizátor dostihov určuje pre Dostihovú autoritu SR na každý dostihový deň osobu, ktorú
splnomocňuje na jeho zastupovanie v styku s Dostihovou autoritou SR a Dostihovou komisiou
(ide o splnomocnenca organizátora).
Čl. 56
1) Organizátor dostihov menuje na každý ním organizovaný dostihový deň Dostihovú komisiu
a pomocné orgány v rozsahu a spôsobom stanovenými Dostihovým poriadkom.
2) Pred každým dostihovým dňom si od Dostihovej autority SR vyžiada zoznam dlžníkov,
zoznam dištancovaných osôb a zoznam koní. Všetky tri zoznamy odovzdá najneskôr hodinu pred
plánovaným štartom prvých dostihov dostihovému tajomníkovi.
Čl. 57
Organizátor dostihov a osoby ním ustanovené do funkcií pomocných orgánov dostihovej prevádzky zodpovedajú za škodu, ktorá vznikla majiteľovi koňa, splnomocnencovi majiteľa, trénerovi, jazdcovi, zamestnancovi a pracovníkovi v súvislosti s tréningovou a dostihovou prevádzkou
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v stajniach a ubytovacích priestoroch, v areáli závodiska, pri doprave na závodisko alebo z neho
len v prípade, ak bola škoda spôsobená organizátorom dostihov alebo osobami ustanovenými
do funkcií pomocných orgánov dostihovej prevádzky úmyselne alebo vedomou nedbalosťou.
Čl. 58
1) Organizátor dostihov zaisťuje pred začiatkom dostihového dňa a počas neho riadny chod všetkých
bezpečnostných opatrení vo všetkých diváckych a účastníkom vyhradených priestoroch a zariadeniach.
2) Pripravenosť všetkých takýchto priestorov a zariadení a prítomnosť pomocných orgánov
oznámi splnomocnenec organizátora alebo ním poverená osoba Dostihovej komisii najneskôr hodinu pred plánovaným štartom prvých dostihov.
Čl. 59
Organizátor dostihov Dostihovú autoritu SR bezodkladne upozorní na všetky výnimočné
okolnosti, ktoré sa týkajú dostihovej a stávkovej prevádzky a poskytne Dostihovej komisii všetky
požadované informácie.
Čl. 60
Organizátor dostihov oznámi Dostihovej autorite SR vždy do 31. decembra predbežné termíny
ním organizovaných dostihových dní v budúcom kalendárnom roku z dôvodu koordinácie pri
zostavovaní termínovníka.
Čl. 61
1) Organizátor dostihov môže so súhlasom Dostihovej autority SR vydávať pre ním organizované dostihy podmienky dostihov.
2) Tieto podmienky nesmú byť v rozpore s ustanoveniami Dostihového poriadku. Vstupujú do
platnosti dňom zverejnenia v oficiálnej tlačovine. Zverejnenie podmienok musí vždy predchádzať
termínu uzávierky prihlášok dostihov, na konanie ktorých sú vydávané.
Čl. 62
Organizátor dostihového dňa prijíma na ním organizované dostihy prihlášky, oznámenia štartujúcich koní a škrty. Zostavuje zoznamy prihlásených koní, štartovú listinu, vydáva Dostihový
program a je povinný doručiť Dostihovej autorite SR oficiálne výsledky najneskôr 12 hodín po
skončení dostihového dňa.
Čl. 63
1) Organizátor dostihov dbá o riadny stav závodiska počas dostihov, jeho dostihovej dráhy
a technických a tréningových zariadení.
2) Spôsobilosť musí preukázať Dostihovej autorite SR.
Čl. 64
1) Organizátor dostihov je povinný vykonávať potrebné opatrenia proti chorobám koní.
2) Je oprávnený nechať veterinárne vyšetriť koňa, ktorý je v jeho zariadeniach a nechať mu
odobrať vzorku na antidopingovú skúšku (v deň konania dostihov len so súhlasom alebo na pokyn
Dostihovej komisie).
3) Úradne zistenú nákazu alebo dôvodné podozrenie z nákazy vo všetkých svojich zariadeniach je povinný okamžite ohlásiť Dostihovej autorite SR s uvedením úradne nariadených opatrení.
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Závodisko
Čl. 65
1) Spôsobilosť závodiska musí byť schválená Dostihovou autoritou SR.
2) Pri schvaľovaní závodiska na organizovanie dostihov posudzuje Dostihová autorita SR najmä bezpečnosť všetkých účastníkov dostihovej prevádzky, dostihových koní a divákov a možnosti zabezpečenia regulérneho priebehu dostihov.
Čl. 66
1) Dostihová autorita SR môže podľa úrovne vybavenia zaradiť závodisko do kategórie (A, B, C).
2) Podmienky vybavenia závodísk a zaradenie závodísk do jednotlivých kategórií zverejní
Dostihová autorita SR v oficiálnej tlačovine.
Čl. 67
1) Dostihová autorita SR môže stanoviť maximálne počty koní, ktoré sa môžu zúčastniť dostihov na jednotlivých závodiskách.
2) Pri tomto prihliada najmä na šírku dostihovej dráhy, ale aj na ostatné parametre. Maximálne
počty štartujúcich koní môžu byť stanovené odlišne pre rôzne dĺžky dostihov. V prípade zúženia
dostihovej dráhy prenosnou bariérou musí organizátor požiadať Dostihovú autoritu SR o dodatočné určenie maximálneho počtu štartujúcich koní.
Čl. 68
Ak organizátor dostihov zmení vybavenie závodiska alebo kvalitu vybavenia, je povinný bezodkladne informovať Dostihovú autoritu SR o takejto zmene a súčasne požiadať o jej schválenie.
Čl. 69
Organizátor dostihov je povinný kedykoľvek umožniť kontrolu všetkých zariadení závodiska
osobe alebo osobám, ktoré touto úlohou poverila Dostihová autorita SR.
Čl. 70
Organizátor dostihov je povinný udržiavať závodisko v čo najlepšom stave tak, aby dostihy
mohli mať regulérny priebeh a nedochádzalo k zraneniam jazdcov, dostihových koní, iných účastníkov prevádzky a divákov.
Čl. 71
Vnútorný okraj dráhy na rovinové dostihy a dostihy cez prútené prekážky musí byť po celej
dĺžke ohraničený a zreteľne vyznačený buď živým plotom minimálne jeden meter vysokým (hoci
aj prerušovaným, no prerušenie nesmie v žiadnom prípade presahovať 15 metrov), alebo iným
dobre viditeľným plotom (bariérou), prípadne tyčami bielej farby vysokými 2 metre a rozmiestnenými maximálne 15 metrov od seba. Materiál a konštrukcia oplotenia musia byť zvolené tak,
aby maximálnou možnou mierou vylučovali možnosť úrazu.
Čl. 72
1) Dĺžka dráhy dostihov sa určuje v metroch, pričom sa meria jeden meter od vnútorného
okraja dráhy.
2) V steeplechase a cross-country je povolené stanoviť dĺžku dráhy dostihov len približne.
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Čl. 73
Pri cross-country je prvých 1 000 m a posledných 1 200 m dráhy vytýčených na dostihovej dráhe.
Čl. 74
Dvesto metrov pred cieľom sa umiestňuje dištančný medzník.
Čl. 75
Na miestach štartu rovinových dostihov a dostihov cez prútené prekážky sú umiestnené medzníky s vyznačenou dĺžkou dráhy dostihov v metroch.
Čl. 76
V prekážkových dostihoch je každá prekážka označená číslom prekážky a zástavkami alebo
vhodnými terčíkmi na tyčiach vysokých najmenej 2 metre (pričom hornú hranu prekážky musia presahovať maximálne o 50 cm) a umiestnených tesne pri oboch okrajoch prekážky. Smer
nájazdu na prekážku sa vyznačí tak, že na pravú stranu prekážky sa umiestni červená zástavka
(terčík) a na ľavú stranu biela zástavka (terčík). Ak sa prekážka skáče oboma smermi, musia byť
na každej strane prekážky červená i biela zástavka (terčík) a číslo prekážky. Červená zástavka
(terčík) zostáva po pravej ruke jazdca, biela po ľavej. Otočné body sa vyznačujú žltou zástavkou
alebo terčíkom umiestneným na minimálne 2 metre a maximálne 3 metre vysokej tyči.
Čl. 77
Ak nie je trať steeplechase a cross-country vyznačená otočnými a smerovými bodmi, vedie
dráha dostihov od prekážky ku prekážke v slede stanovenom propozíciami.
Čl. 78
1) Organizátor dostihov je povinný vypracovať orientačné plániky všetkých prekážkových
dostihov s presným zakreslením dráhy, ktoré predloží Dostihovej komisii.
2) Orientačné plániky zverejní organizátor pre účastníkov dostihov a divákov vhodným spôsobom najmenej jednu hodinu pred plánovaným štartom prvých dostihov.
Čl. 79
1) Pred každým dostihovým dňom, v rámci ktorého sú organizované aspoň jedny dostihy steeplechase alebo cross-country, je organizátor dostihov povinný oboznámiť jazdcov s vyznačenou
prekážkovou dostihovou dráhou.
2) Čas prehliadky dráhy musí byť uvedený v Dostihovom programe.
3) Po prehliadke dráhy nesmie byť dráha akýmkoľvek spôsobom zmenená. Výnimku tvoria
nepredvídateľné okolnosti (napr. zatopenie časti dráhy vodou a podobne). Prípadnú zmenu povoľuje Dostihová komisia. Organizátor dostihov je povinný s odsúhlasenou zmenou oboznámiť
všetkých trénerov koní, štartujúcich v týchto dostihoch, a jazdcov týchto koní. Zmenu musí oznámiť aj prostredníctvom hlásateľa.
Čl. 80
Rozmery prekážok sú stanovené takto:
a) Každá prekážka má priečelie medzi zástavkami (terčíkmi) najmenej 12 metrov.
b) V steeplechase a cross-country sú živé ploty 100 až 160 cm vysoké, hore maximálne 360 cm
široké, dole vrátane priekopy najviac 650 cm široké. Výnimku tvorí košatina pred vodnou
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priekopou, ktorá má výšku 50 až 100 cm.
c) Ak je predná strana živého plotu opatrená brvnom, je vrchná časť brvna umiestnená najmenej vo výške 50 cm a najviac vo výške 80 cm, rozdiel medzi vrchnou časťou brvna a celkovou
výškou živého (prípadne umelého) plotu je minimálne 50 cm. Brvno musí byť obalené pružnou
hmotou (týka sa len závodísk zaradených do kategórie A) a natreté bielou alebo oranžovou farbou.
d) Ak je živý plot umiestnený na hlinenom vale, nesmie byť tento val vyšší ako 100 cm a celková výška nesmie presiahnuť 160 cm.
e) Ak je pevná prekážka samostatná, je najmenej 80 cm a najviac 120 cm vysoká (výnimku
tvorí Írska lavica).
f) Každá vodná alebo suchá priekopa, ak je samostatnou prekážkou, je 250 cm až 500 cm
široká. Hladina vody vo vodnej priekope dosahuje najmenej 20 cm pod hornú hranu doskokovej
strany prekážky.
g) Výška prútených prekážok meraná v kolmej vzdialenosti od zeme je najmenej 100 cm a
najviac 130 cm, s hornou pevnou časťou vo výške najmenej 50 cm a najviac 80 cm. Sklon pevnej
časti prekážky je zošikmený pod uhlom 50 až 60 stupňov v smere skoku a prekážka musí byť
konštrukčne zabezpečená proti prevráteniu sa. Jednotlivé diely musia byť pospájané tak, aby nedochádzalo k posunu pri ďalšom prekonávaní prekážky v priebehu dostihov.
h) Odskoková hrana prekážky musí byť sklonená alebo zaoblená tak, aby rešpektovala skokovú krivku koňa.
i) Ak by pri páde koňa do prekážky mohlo dôjsť k vklíneniu tela koňa medzi brvná, musí ich
spojenie umožňovať pohotové rozobranie (napríklad spojenie povrazom).
Čl. 81
Ak sú na dostihy k dispozícii dve dráhy (prípadne viac), je voľba dráhy v právomoci Dostihovej komisie.
Čl. 82
Počty prekážok sú takéto:
a) V dostihoch cez prútené prekážky na 2 400 m nesmie byť menej než šesť a viac než osem
prekážok, pričom prvá prekážka nesmie byť postavená bližšie než 200 metrov po štarte. Pri dlhších tratiach sa stavia prekážka na každých ďalších 200 m. Posledná prekážka nesmie byť postavená bližšie než 200 m pred cieľom.
b) Pri steeplechase a cross-country pripadá na každých 150 až 300 m v priemere jedna prekážka, pričom dvojskoky alebo trojskoky sa do priemeru počítajú ako jedna prekážka. Ak vzdialenosť medzi prekážkami presiahne 19 m, nemožno takéto prekážky považovať za jednu prekážku
– kombináciu. Kombinácia viac než troch prekážok nie je povolená. Prvá prekážka nesmie byť
postavená bližšie ako 200 m od štartu dostihov a posledná prekážka bližšie ako 200 m pred cieľom dostihov.
Čl. 82a
Pred každým dostihovým dňom musí byť vykonané meranie kvality dráhy pendometrom podľa schválenej metodiky. Podľa určenej stupnice sa uvedie kvalita dráhy. Meranie sa vykonáva asi
1 hodinu pred začiatkom dostihového dňa a zaznamenáva sa do formulára s konečnými výsledkami merania. Výsledok merania sa predkladá pred začiatkom dostihového dňa Dostihovej komisii
a takisto sa uvedie v oficiálnej dostihovej správe.
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Organizovanie dostihov všeobecne
Čl. 83
Každý dostihový deň musí byť schválený Dostihovou autoritou SR v ňou stanovenej termínovej listine dostihových dní.
Čl. 84
Ak sa Dostihová autorita SR dozvie, že organizátor dostihov neplní riadne svoje povinnosti,
vyplývajúce hlavne zo schválenia závodiska na konanie dostihov a z ustanovení Dostihového
poriadku, týkajúcich sa pomocných orgánov dostihovej prevádzky, prípravy a priebehu dostihov,
začne bezodkladne skúmanie za účasti organizátora dostihov, v súvislosti s ktorým bude toto vyšetrovanie vedené, a ďalších osôb, ktorých účasť považuje Dostihová autorita SR za nevyhnutnú.
Čl. 85
Propozície dostihov sa považujú za podmienky zmluvy medzi organizátorom dostihov a ich
účastníkmi.
Čl. 86
1) Do dostihovej dráhy môžu počas dostihového dňa vstúpiť:
a) dozor HDK, predseda a členovia Dostihovej komisie,
b) dostihový tajomník,
c) rozhodca pri štarte s pomocným rozhodcom pri štarte vrátane pomocného personálu
(obsluha štartovacích boxov, zavádzači do boxov),
d) správca dostihovej dráhy a s ním aj pomocný personál (stavači prekážok, upravovatelia
dostihovej dráhy),
e) vedúci zboru usporiadateľov a ním poverení usporiadatelia (nevyhnutný počet),
f) zdravotná a veterinárna služba,
g) vodiči koní (tí sa po privedení koňa s jazdcom na dráhu zhromaždia na určenom mieste,
odkiaľ po skončení dostihov prevezmú im zverené kone),
h) tréner dostihového koňa v prípade, že pred skúšobným cvalom, po ňom, pred skúšobným skokom, alebo po ňom je nevyhnutná úprava sedlania (po dokončení úpravy musí tréner
dostihovú dráhu okamžite opustiť),
i) osoby oprávnené Dostihovou komisiou,
j) osoby, ktorým organizátor dostihov vydal povolenie na vstup do dráhy (fotoreportéri,
novinári a podobne),
k) ďalší poverení zástupcovia organizátora a Dostihovej autority SR,
l) majiteľ koňa alebo splnomocnenec majiteľa, ak je treba rozhodnúť o utratení koňa priamo na dráhe.
Všetkým ostatným osobám je vstup na dostihovú dráhu počas dostihového dňa zakázaný. Povinnosťou všetkých osôb, zahrnutých v tomto článku, je správať sa tak, aby nebol ohrozený priebeh
dostihového dňa a žiaden z účastníkov dostihového dňa. V prípade nerešpektovania týchto požiadaviek môže Dostihová komisia vinníka vykázať z dostihovej dráhy, prípadne mu odňať povolenie na vstup do dostihovej dráhy.
Čl. 87
Do priestoru vážnice majú počas dostihového dňa prístup len dozor HDK, predseda a členovia
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Dostihovej komisie, dostihový tajomník, osoby poverené Dostihovou autoritou SR a organizátorom dostihov, rozhodca pri váhe a jazdci a tréneri (alebo ich zástupcovia) dostihových koní, ktoré
sa zúčastnia bezprostredne nasledujúcich alebo práve odbehnutých dostihov.
Čl. 88
Do priestoru váhy majú v dobe otvorenia váhy prístup iba rozhodca pri váhe, jazdec, ktorý je
vážený, majiteľ (splnomocnenec majiteľa), tréner koňa (alebo jeho zástupca),  ktorého jazdec je
vážený, dozor HDK, predseda a členovia Dostihovej komisie a dostihový tajomník.
Čl. 89
Do šatní jazdcov majú počas dostihového dňa prístup iba jazdci a tréneri dostihových koní
zúčastňujúcich sa dostihov dostihového dňa (resp. ich zástupcovia), ďalej dozor HDK, predseda
a členovia Dostihovej komisie, dostihový tajomník a osoby písomne poverené Dostihovou komisiou alebo Dostihovou autoritou SR.
Čl. 90
Zoznam všetkých povolení a poverení vydaných organizátorom dostihov na vstup do vyhradených častí závodiska musí byť Dostihovej komisii k dispozícii najneskôr hodinu pred začiatkom
dostihového dňa.
Organizovanie dostihov koní na predaj
a dostihov s podmienkami dostihov koní na predaj
Čl. 91
Do dostihov koní na predaj a dostihov s podmienkami dostihov koní na predaj (ďalej len
dostihy koní na predaj) sa kone prihlasujú s dodržaním všetkých ustanovení Dostihového poriadku týkajúcich sa prihlasovania koní do dostihov, oznamovania štartujúcich koní a škrtania koní
z dostihov.
Čl. 92
1) Ktorýkoľvek kôň, ktorý sa zúčastní dostihov koní na predaj, je v prípade víťazstva ponúknutý na kúpu vo verejnej dražbe. Toto ustanovenie sa týka aj všetkých koní, ktoré dosiahli
v dostihoch koní na predaj súčasné víťazstvo.
2) Ako vyvolávacia cena platí tá cena, ktorá bola uvedená na prihláške koňa.
Čl. 93
1) Po skončení každých dostihov, ktorých sa zúčastnili kone na predaj, musia byť tieto kone predvedené (s výnimkou prípadov, pri ktorých Dostihová komisia uznala, že to nie je možné) na určené
miesto, ktoré je väčšinou totožné s miestom, na ktorom sa zhromažďujú umiestnené kone. Tam musia
byť kone predvádzané najmenej päť minút, pričom nesmú mať na nohách žiadnu súčasť výstroja.
2) Na základe rozhodnutia Dostihovej komisie môže predvádzanie trvať aj menej než päť
minút. Všetky kone musia zostať v určenom priestore až do okamihu zverejnenia oficiálneho
výsledku dostihov.
Čl. 94
1) Kone kúpené po dostihoch nesmú opustiť určený priestor bez súhlasu Dostihovej komisie.
2) Ak bude toto ustanovenie porušené a nový majiteľ z tohto dôvodu odmietne prevziať kú- 25 -

peného koňa, musí majiteľ koňa zaplatiť organizátorovi dostihov čiastku, ktorá organizátorovi
prislúcha zo skutočnej dosiahnutej ceny koňa.
Čl. 95
1) Každý, kto má záujem zakúpiť koňa alebo kone účastniace sa dostihov koní na predaj, musí
vyplniť prehlásenie záujemcu vystavené organizátorom dostihov, alebo písomne potvrdiť prijatie podmienok s presným uvedením údajov obsiahnutých v predtlači prehlásenia vydaného organizátorom.
2) Toto prehlásenie záujemcu alebo potvrdenie o prijatí podmienok musí byť označené dátumom a podpísané kupujúcim alebo jeho zástupcom, pričom podpis zaväzuje záujemcu k zodpovednosti. Ďalej musí obsahovať meno kupujúceho, ako aj ponúkanú čiastku, ktorá nesmie byť
nižšia než cena, za ktorú bol kôň ponúknutý na predaj.
Čl. 96
1) Prehlásenie záujemcu alebo potvrdenie o prijatí podmienok musí byť uložené
do schránky, pripravenej na tento účel na závodisku.
2) Uloženie sa musí vykonať najneskôr desať minút po zverejnení oficiálneho výsledku dostihov.
Čl. 97
Prehlásenie záujemcu alebo potvrdenie o prijatí podmienok, ktoré nebolo uložené
do schránky určenej na tento účel v stanovenej lehote, sa považuje za neplatné.
Čl. 98
1) Po uplynutí 10 minút od zverejnenia oficiálneho výsledku dostihov sú listy otvorené a každý
kôň (s výnimkou víťaza), ktorý bol ponúknutý na predaj, patrí záujemcovi s najvyššou ponukou.
2) Ak záujemca ponúkol niekoľko rôznych cien, berie sa do úvahy najvyššia ponuka.
Čl. 99
Žiadna ponuka uložená do schránky zriadenej na tento účel, nemôže byť ukladateľom dodatočne zrušená.
Čl. 100
Ak sa vyskytne viac ponúk v rovnakej hodnote, vykoná licitátor žrebovanie, ktoré rozhodne
o novom majiteľovi koňa.
Čl. 101
Víťaz dostihov je po uplynutí 10 minút od zverejnenia oficiálneho výsledku dostihov predvedený na miesto určené na verejnú dražbu a následne je dražený.
Čl. 102
Majiteľ koňa, ktorý ponúkol koňa na predaj, má nárok len na tú čiastku z dosiahnutej ceny
koňa, za ktorú ho ponúkol na predaj.
Čl. 103
Rozdiel medzi touto cenou a skutočne dosiahnutou cenou patrí organizátorovi dostihov, ak
propozície dostihov nestanovujú inak.
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Čl. 104
Kupujúci je povinný zaplatiť čiastku zapísanú v prehlásení záujemcu aj vtedy, ak bol kôň
po dostihoch diskvalifikovaný alebo zbavený umiestnenia.
Čl. 105
Platba za každého kúpeného koňa musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu u dostihového
pokladníka, alebo zaručená spôsobom prijateľným pre licitátora v lehote 15 minút od okamihu,
v ktorom bol známy nový majiteľ koňa. Ak sa tak nestane, je kúpa neplatná, a ak bolo o koňa viac
záujemcov, patrí kôň osobe, ktorej ponuka bola ďalšia v poradí podľa výšky ceny. V takom prípade
kupujúci zostáva organizátorovi dostihov dlžný čiastku rovnajúcu sa rozdielu medzi svojou ponukou a cenou, za ktorú bol kôň skutočne predaný. Ak v takomto prípade ide o víťaza, dražba sa opakuje, pričom osoba, ktorá koňa vydražila v prvej dražbe, bude organizátorovi dostihov dlžná čiastku
rovnajúcu sa rozdielu medzi cenou dosiahnutou v prvej a druhej dražbe, ak bola cena dosiahnutá
v prvej dražbe vyššia. V prípade nezaplatenia môže byť kúpa zrušená s podmienkou, že predávajúci je ochotný vziať si koňa späť. Aj v tomto prípade však zostáva kupujúci dlžný organizátorovi
dostihov rozdiel medzi svojou ponukou a čiastkou, za ktorú bol kôň ponúknutý na predaj. Až do
zaplatenia takto vzniknutých pohľadávok bude dlžník zapísaný do zoznamu dlžníkov so všetkými
dôsledkami, ktoré táto skutočnosť prináša v súlade s ustanoveniami Dostihového poriadku.
Čl. 106
Kôň predaný po dostihoch, môže byť vydaný novému majiteľovi až po zaplatení. Ak bolo po zaplatení odmietnuté vydanie koňa, môže kupec požiadať Dostihovú autoritu SR o zapísanie predajcu do
zoznamu dlžníkov. Zápis zostáva v platnosti dovtedy, kým kôň nie je odovzdaný novému majiteľovi.
Čl. 107
Majiteľ predaného koňa musí bezplatne odovzdať novému majiteľovi všetky doklady koňa.
Ak sa tak nestane do 10 dní od dostihov, môže kupec požiadať Dostihovú autoritu SR o zapísanie
predajcu do zoznamu dlžníkov. Zápis zostáva v platnosti dovtedy, kým nie sú všetky doklady
odovzdané kupcovi.
Čl. 108
Ak bol kôň po dostihoch dištancovaný, má jeho nový majiteľ právo odmietnuť kúpu. Náklady
spojené s účasťou koňa v dostihoch nesie predajca.
Čl. 108a
Podrobnosti predaja koní pri organizovaní dostihov koní na predaj a dostihov s podmienkami
dostihov koní na predaj stanoví Dražobný poriadok.
Účasť koní na dostihoch
Všeobecné ustanovenia
Čl. 109
Cvalových dostihov organizovaných podľa Dostihového poriadku sa môžu zúčastniť všetky
dostihové kone, ktoré spĺňajú podmienky propozícií, Všeobecné podmienky, ako aj ostatné podmienky Dostihového poriadku.
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Čl. 110
Cvalových dostihov, ktorých organizovanie je v rozpore s Dostihovým poriadkom, sa nesmie
zúčastniť žiaden dostihový kôň.
Čl. 111
Ak je na účasť dostihového koňa v určitých dostihoch potrebná kvalifikácia, smie kôň v takýchto dostihoch s výnimkou handicapov štartovať len vtedy, ak spĺňa podmienky kvalifikácie
najneskôr v okamihu oznámenia štartujúcich koní. V handicapových dostihoch musí kôň spĺňať
podmienky kvalifikácie najneskôr v okamihu uzávierky prihlášok.
Čl. 112
1) Dostihové kone môžu byť oznámené ako štartujúce a zapísané na štartovú listinu len v jedných cvalových dostihoch jedného dostihového dňa konaného na jednom závodisku.
2)  Cvalový kôň nesmie štartovať po absolvovaní dostihov nasledujúce dva kalendárne dni,
týka sa aj štartov koňa v zahraničí.
Čl. 113
Dostihov sa nesmie zúčastniť kôň, ktorý:
a) štartoval v dostihoch, ktorých propozície neboli schválené Dostihovou autoritou SR,
alebo schválené takou zahraničnou autoritou, ktorej toto schválenie prislúcha;
b) bol dištancovaný Dostihovou komisiou, Dostihovou autoritou SR, alebo takou zahraničnou
autoritou, ktorej toto rozhodnutie prislúcha (s výnimkou uvedenou v čl. 408 Dostihového poriadku);
c) nebol do dostihov prihlásený v súlade s ustanoveniami Dostihového poriadku;
d) nebol do dostihov oznámený ako štartujúci v súlade s ustanoveniami Dostihového poriadku;
e) nesplnil najneskôr v čase oznámenia štartujúcich koní podmienky kvalifikácie (čl. 111
Dostihového poriadku);
f) nespĺňa podmienky propozícií dostihov;
g) nespĺňa podmienky Dostihového poriadku týkajúce sa počtu štartov dvojročných koní
(čl. 118 Dostihového poriadku);
h) je trénovaný osobou bez licencie trénera dostihových koní;
i) nemá stanoveným spôsobom nahláseného majiteľa a trénera;
j) je prechodne alebo trvalo neschopný účastniť sa dostihov podľa rozhodnutia Dostihovej
komisie vydaného na základe odporúčania veterinárneho lekára;
k) je okovaný nevhodnými podkovami (čl. 205 Dostihového poriadku);
l) je pod vplyvom nedovolených prostriedkov (čl. 186 Dostihového poriadku);
m) je slepý na obe oči; kôň, ktorý je slepý na jedno oko nemôže štartovať  v prekážkových
dostihoch (ak sa kôň slepý na jedno oko zúčastnil prekážkových dostihov, nemôže byť z tohto dôvodu dodatočne diskvalifikovaný), ak kôň slepý na jedno oko štartuje v rovinových dostihoch musí
byť táto skutočnosť uvedená na oznámení štartujúcich koní a zverejnená  v Dostihovom programe;
n) bol podrobený neurektómii alebo inému chirurgickému zákroku, ktorého následkom je
strata citlivosti;
o) bol poistený ako dostihový kôň a neskôr zaň bola vyplatená poistná čiastka z dôvodu
nespôsobilosti štartovať v dostihoch;
p) nespĺňa veterinárne podmienky účasti; ak kôň neštartuje v dostihoch, do ktorých bol
oznámený ako štartujúci, z tohto dôvodu, považuje sa to za bezdôvodné škrtnutie koňa z dostihov.
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Čl. 114
Rovinových dostihov sa nesmú zúčastniť mladšie než dvojročné kone a polokrvné kone.
Čl. 115
Prekážkových dostihov sa nesmú zúčastniť mladšie než trojročné kone.
Čl. 116
Dostihov sa nesmú zúčastniť kobyly, ktoré boli v tom istom kalendárnom roku pripustené, ak
tréner nepredloží súčasne s registráciou kobyly aj doklad o jej jalovosti.
Čl. 117
Handicapových dostihov sa môžu zúčastniť len kone, ktoré pred uzávierkou oznámenia hmotností
jedenkrát zvíťazili, alebo dvakrát absolvovali celé dostihy a majú hodnotenie v oficiálnom handicape.
Toto platí oddelene pre rôzne druhy dostihov (roviny, prútené prekážky, ostatné prekážkové dostihy).
Čl. 118
Dvojročné kone môžu štartovať najviac deväťkrát za rok.
Hmotnostné zaťaženie koní a stanovenie penalít a úľav
Čl. 119
Hmotnostné zaťaženie koní v dostihoch sa stanovuje v kilogramoch so zaokrúhlení na 0,5 kg.
Čl. 120
Najnižšie základné hmotnostné zaťaženie v rovinových dostihoch je 52 kg. V handicapových
dostihoch vyhradených jazdcom amatérom je najnižšie hmotnostné zaťaženie 62 kg.
Čl. 121
Najnižšie základné hmotnostné zaťaženie v prekážkových dostihoch je 63,5 kg.
Čl. 122
Najvyššie povolené hmotnostné zaťaženie dvojročného koňa je 59 kg.
Čl. 123
Pri stanovovaní penalít a úľav sa berú do úvahy len dostihy rovnakého druhu (roviny, prútené
prekážky, ostatné prekážkové dostihy).
Čl. 124
Ak v dostihoch štartujú kone rôzneho veku, stanovia sa rozdiely hmotnostných záťaží podľa
tabuľky rozdielov hmotností. Tabuľku rozdielov hmotností každoročne zverejňuje Dostihová autorita SR vo Všeobecných podmienkach.
Čl. 125
Zvýšenie alebo zníženie hmotnostného zaťaženia v dostihoch s penalitami a úľavami sa stanovuje za dosiahnuté víťazstvá koňa, celkový zisk koňa za určité obdobie, alebo celkovú výhru koňa
za určité obdobie.
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Čl. 126
Na účely stanovenia celkovej výhry alebo celkového zisku koňa sa ním získané ceny za
víťazstvá a umiestnenia v zahraničí prepočítavajú podľa kurzu platného v období, keď bola
cena získaná. Prepočtové tabuľky každoročne zverejňuje vo svojej oficiálnej tlačovine Dostihová autorita SR, ktorá má zároveň právo priebežne ich meniť aj pred skončením kalendárneho roka.
Čl. 127
Všetky kone, ktoré zvíťazili súčasne, sa kvalifikujú ako víťazné kone. Zvýšenie hmotnostného
zaťaženia – penalita – sa vypočíta len na základe obnosu, ktorý dotyčný kôň za súčasné víťazstvo
súčasne získal.
Čl. 128
Hmotnostné úľavy sú poskytované takto:
a) trojročným a starším kobylám v rovinových dostihoch (okrem handicapov) 1,5 kg
oproti hmotnosti stanovenej žrebcom,
b) v dostihoch dvojročných koní nemajú kobyly žiadnu úľavu do 30. júna vrátane, potom
majú kobyly úľavu 1 kg (okrem handicapov). Toto ustanovenie platí aj pri štartoch dvojročných
koní so staršími.
c) trojročným a starším kobylám v prekážkových dostihoch (okrem handicapov) 2 kg
oproti hmotnosti stanovenej žrebcom
Čl. 129
1) Ak pri zostavovaní štartovej listiny handicapu pre trojročné alebo staršie kone nebola dosiahnutá hmotnosť 60 kg, musí byť hmotnostné zaťaženie najvyššie zaťaženého koňa zvýšené na
60 kg a hmotnostné zaťaženie ostatných koní sa zvýši o vzniknutý rozdiel v kilogramoch. Rovnako sa postupuje v prípade, keď v handicape dvojročných koní nebola dosiahnutá hmotnosť 55 kg.
Hmotnostné zaťaženie najvyššie zaťaženého koňa sa potom zvyšuje na 55 kg.
2) Pri zvyšovaní hmotnosti sa vychádza z hmotnostného zaťaženia uvedeného na prihláškach.
3) Pri určovaní hmotnosti do handicapových dostihov, ktoré boli otvorené podľa čl. 171 písm.
c) sa pri všetkých prihlásených koňoch vychádza z oficiálneho handicapu platného k termínu
oznámenia štartujúcich koní.
Čl. 130
Ak kôň po zverejnení listiny hmotnostných zaťažení štartoval, môže mu handicaper zmeniť
hmotnostné zaťaženie, ale v žiadnom prípade ho nesmie znížiť. Zmenu hmotnostného zaťaženia
môže v takomto prípade vykonať najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov
daného dostihového dňa.
Účasť koní v klusáckych dostihoch
Čl. 109a
Klusáckych dostihov organizovaných podľa Dostihového poriadku sa môžu zúčastniť všetky
klusácke dostihové kone, ktoré spĺňajú podmienky propozícií, Všeobecné podmienky, ako aj ostatné podmienky Dostihového poriadku.
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Čl. 110a
Klusáckych dostihov, ktorých organizovanie je v rozpore s Dostihovým poriadkom sa nesmie
zúčastniť žiadny dostihový kôň.
Čl. 111a
1) Účasť koňa v klusáckych dostihoch je podmienená vykonaním kvalifikácie, ktorej sa podrobujú všetky kone, ktoré ešte v dostihoch neštartovali.
2) Kvalifikácia sa uskutočňuje na vzdialenosť 1 600 m. Časové limity pre jednotlivé vekové kategórie stanovuje Dostihová autorita SR a zverejňujú sa v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR.
3) Kvalifikácie sa môže zúčastniť aj kôň plniaci funkciu vodiča.
Čl. 112a
1) Klusácke dostihové kone môžu byť oznámené ako štartujúce a zapísané na štartovú listinu
v dvoch klusáckych dostihoch v jednom kalendárnom dni. V prípade účasti koňa v dvoch dostihoch, nesmie základná dĺžka ani v jednom prípade prekročiť 1800 m.
2) Pri dostihoch s rozjazdami, sa dve rozjazdy považujú za jedny dostihy. Prípadná tretia
rozjazda víťazov rozjázd sa považuje pre stanovenie počtu účastí koňa v dostihoch za samostatné
dostihy.
3) Kôň, ktorý absolvoval v jednom dni dvoje dostihy, nesmie štartovať v nasledujúci kalendárny deň.
Čl. 113a
Klusáckych dostihov sa nesmie zúčastniť kôň, ktorý:
a) štartoval v dostihoch, ktorých propozície neboli schválené Dostihovou autoritou SR, alebo
schválené takou zahraničnou autoritou, ktorej toto schválenie prislúcha,
b) bol dištancovaný Dostihovou komisiou, Dostihovou autoritou SR, alebo takou zahraničnou autoritou, ktorej toto rozhodnutie prislúcha (s výnimkou uvedenou v čl. 408 Dostihového
poriadku),
c) nebol do dostihov prihlásený v súlade s ustanoveniami Dostihového poriadku,
d) nebol do dostihov oznámený ako štartujúci v súlade s ustanoveniami Dostihového poriadku,
e) nesplnil najneskôr v čase oznámenia štartujúcich koní podmienky kvalifikácie (čl. 111a
Dostihového poriadku),
f) nespĺňa propozície dostihov,
g) nespĺňa podmienky Dostihového poriadku, týkajúce sa počtu štartov dvojročných koní
(čl. 116a Dostihového poriadku),
h) je trénovaný osobou bez licencie trénera dostihových koní,
i) nemá stanoveným spôsobom nahláseného majiteľa,
j) je prechodne alebo trvalo neschopný účastniť sa dostihov podľa rozhodnutia Dostihovej
komisie vydaného na základe odporúčania veterinárneho lekára,
k) je okovaný podkovami, ktorých ozuby sú väčšie ako 10 mm,
l) je pod vplyvom nedovolených prostriedkov (čl. 186 Dostihového poriadku),
m) je slepý na obe oči,
n) bol podrobený neurektómii alebo inému chirurgickému zákroku, ktorého následkom je strata citlivosti,
o) bol poistený ako dostihový kôň a neskôr bola zaň vyplatená poistná čiastka z dôvodu nespôsobilosti štartovať v dostihoch.
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Čl. 114a
Klusáckych dostihov sa nesmie zúčastniť kôň mladší ako dvojročný.
Čl. 115a
Dvojročné klusáky smú štartovať len v období od 20. 4. Trojročné klusáky nesmú štartovať pred 1. 3.
Čl. 116a
Maximálny počet štartov klusáckych koní za rok sa stanovuje:
a) dvojročné kobyly 8
b) dvojročné žrebce a valachy 10
Metrážne zaťaženie a stanovenie penalít pri klusáckych dostihoch

Klusácke dostihy sa delia na dostihy:
a) s vyrovnaním metráže
b) bez vyrovnania metráže

Čl. 117a

Čl. 118a
Základná metráž v klusáckych dostihoch nesmie presiahnuť:
a) 1 620 m pre dvojročné kone a od 1. 9. 2 100 m
b) 2 800 m pre trojročné kone
Čl. 119a
Najvyššie metrážne zaťaženie pri dostihoch s vyrovnaním metráže je:
a) 60 m pre dvojročné kone
b) 80 m pre trojročné kone
c) 100 m pre štvorročné a staršie kone
Čl. 120a
Dostihy s rozjazdami sa konajú na základnú vzdialenosť od 1 600 m do 1 800 m vrátane, pričom časový odstup medzi jednotlivými rozjazdami nesmie byť kratší ako 45 min.
Čl. 121a
Klusácke dostihy s rozjazdami môžu mať formu:
a) bodovacieho heatu s dvoma rozjazdami, kde celkového víťaza určuje súčet bodov získaných v oboch rozjazdách. Pritom víťaz každej rozjazdy získava 10 bodov. Kôň na druhom mieste
7 bodov, na treťom mieste 5, na štvrtom 3 body, na piatom 2 body a šiestom 1 bod,
b) vyraďovacieho heatu, kde víťazi jednotlivých rozjázd a propozíciami určený počet koní
s najlepším dosiahnutým km časom, alebo umiestnením v rozjazdách postupujú do finálovej jazdy,
c) heatu na dve víťazstvá. V takýchto dostihoch sa kone zúčastnia dvoch rozjázd, pričom sa
štartové pozície vymenia. To znamená, že kôň s najvyšším štartovým číslom v prvej rozjazde,
bude štartovať v druhej rozjazde z pozície koňa č. 1, kôň s druhým najvyšším číslom z pozície
koňa č. 2, atď. Ak každú rozjazdu vyhrá iný kôň, uskutoční sa medzi víťazmi tretia rozjazda,
ktorá určí celkového víťaza. Tento druh dostihov sa koná len bez vyrovnania metráže. Poradie na
ďalších miestach sa určí podľa bodovacieho kľúča uvedeného v bode a.
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Čl. 122a
Každá rozjazda sa hodnotí ako samostatné dostihy pre potreby:
a) štatistiky víťazstiev majiteľov, trénerov a jazdcov,
b) posudzovania diskvalifikácií
Čl. 123a
Dotácie získané v zahraničí sa prepočítavajú na Sk podľa koeficientu, ktorý určí Dostihová
autorita SR.
Čl. 124a
Štartové čísla v klusáckych dostihoch bez vyrovnania metráže sa prideľujú podľa zisku. Podrobnosti môžu byť upravené Všeobecnými ustanoveniami.
Čl. 125a
Všetky kone, ktoré zvíťazili v klusáckych dostihoch, súčasne sa kvalifikujú ako víťazné kone.
Do výpočtu penalít sa im započítava len skutočný dotačný zisk.
Čl. 126a
Pre klusákov sa vypisujú chovateľské skúšky.
Dotácia dostihov
Čl. 131
Výška dotácie dostihov a jej rozdelenie medzi majiteľov umiestnených koní sa uvádza v dostihových propozíciách. Rozdelenie dotácie medzi majiteľa víťazného koňa a majiteľov umiestnených koní sa vykonáva nasledovne:
a) Ak je na oznámení štartujúcich koní osem a viac koní, je dotácia rozdelená takto:
za prvé miesto 50 % z dotácie, za druhé miesto 23 % z dotácie, za tretie miesto 15 % z dotácie, za štvrté miesto 7 % z dotácie a za piate miesto 5 % z dotácie. Dotáciu možno primerane
zaokrúhliť.
b) Ak je na oznámení štartujúcich koní sedem a menej koní, je dotácia rozdelená takto: za prvé
miesto 50 % z dotácie, za druhé miesto 25 % z dotácie, za tretie miesto 15 % z dotácie a za štvrté
miesto 10 % z dotácie. Dotáciu možno primerane zaokrúhliť.
Čl. 132
Kôň, ktorý bol diskvalifikovaný, nesmie získať peňažnú ani inú cenu. Ak bol diskvalifikovaný
víťaz, dostane dotáciu určenú víťazovi ten kôň, ktorý sa umiestnil najbližšie za pôvodným víťazom. Za najbližšie umiestneného sa považuje predovšetkým kôň, ktorý prípadne prebehol cieľom
súčasne s diskvalifikovaným víťazom. Ak diskvalifikovaný kôň pôvodne skončil na ďalšom dotovanom mieste, platí rovnaké pravidlo ako pri víťazovi.
Čl. 133
Ak dobehnú dva kone (alebo viac koní) do cieľa súčasne, delí sa súčet nimi získaných dotácií medzi nich rovnakým dielom. O čestnú cenu sa žrebuje, ak vopred nebol dohodnutý iný
postup.
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Dostihové propozície
Čl. 134
Dostihové propozície stanovuje organizátor dostihov.
Čl. 135
Dostihové propozície všetkých dostihov musia byť zverejnené v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR a nesmú byť po tomto zverejnení zmenené (s výnimkou opatrení uvedených
v čl. 171 Dostihového poriadku).
Čl. 136
Dostihové propozície musia obsahovať:
a) miesto konania dostihov;
b) dátum organizovaných dostihov;
c) druh dostihov;
d) označenie dostihov (číselné);
e) celkovú dotáciu dostihov a jej rozpis, údaje o čestných cenách, chovateľských a majiteľských prémiách;
f) ktorým koňom sú dostihy prípustné, prípadne maximálny počet koní, ktoré môžu v dostihoch štartovať;
g) dĺžku dráhy dostihov;
h) hmotnostné zaťaženie koní, penality a úľavy;
i) v prípade handicapových dostihov určenie druhu handicapu;
j) dátum a hodinu uzávierky prihlášok, dátum a hodinu škrtania a oznámenia štartujúcich koní;
k) výšku zápisného a štartovného;
l) všeobecné ustanovenia, ktorých súčasťou musí byť:
la) prehlásenie, že dostihy sa konajú podľa Dostihového poriadku;
lb) vymedzenie dostihov, ktorých sa týkajú všeobecné a doplňujúce ustanovenia;
lc) meno a adresu organizátora;
ld) adresu na podávanie prihlášok, škrtania a oznámenia štartujúcich koní;
m) či je súčasťou dostihov slávnostná prehliadka.
Čl. 137
Dostihové propozície sú po schválení Dostihovou autoritou SR záväzné pre organizátora dostihov a všetkých účastníkov dostihov.
Čl. 138
Počas jedného dostihového dňa môže byť organizovaných najviac 12 dostihov. Výnimkou
môže byť dostihový deň, v rámci ktorého sa konajú odložené alebo delené dostihy. Prestávka
medzi plánovaným štartom dvoch dostihov nesmie byť kratšia ako 25 minút.
Čl. 139
Dĺžka dráhy rovinových dostihov nesmie byť menšia ako 800 m, v dostihoch cez prútené
prekážky nesmie byť menšia ako 2 400 m, v steeplechase nesmie byť menšia ako 3 200 m.
Čl. 140
Dostihy dvojročných koní sa nesmú organizovať skôr ako 1. mája. Dĺžka dráhy dostihov dvoj- 34 -

ročných koní do 15. augusta vrátane nesmie presiahnuť 1400 m, do 15. októbra vrátane nesmie
presiahnuť 1600 m a od 16. októbra nesmie presiahnuť 1800 m. Dostihy dvojročných koní so
staršími môžu byť vypisované maximálne na vzdialenosť 1 400 m, a to až od 1. septembra. Handicapové dostihy dvojročných koní môžu byť organizované až od 1. júla. Handicapové dostihy
dvojročných koní so staršími nesmú byť vypisované.
Čl. 141
Dostihy trojročných koní cez prútené prekážky môžu byť vypisované od 1. júla maximálne
na vzdialenosť 2 800 m a od 1. septembra maximálne na vzdialenosť 3 200 m. Spoločné dostihy
trojročných koní so staršími cez prútené prekážky sa môžu organizovať až od 1. septembra, a to
maximálne na vzdialenosť 2 800 m.
Čl. 142
Steeplechase a cross-country sa môžu organizovať len pre štvorročné a staršie kone. Dostihy
steeplechase a cross-country štvorročných koní so staršími koňmi môžu byť organizované až
od 1. apríla najviac na vzdialenosť 3600 m, od 1. júla najviac na vzdialenosť 4000 m, od 1. septembra najviac na vzdialenosť 5000 m.
Prihlášky koní do dostihov, oznámenie štartujúcich koní a škrtanie koní
Prihlášky koní do dostihov
Čl. 143
Koňa môže do dostihov prihlásiť osoba uvedená v registrácii dostihovej stajne.
Čl. 144
V prípade rozporu v hlásení koňa do dostihov medzi oprávnenými osobami sú rozhodujúce
údaje prihlášok v poradí: majiteľ, splnomocnenec, tréner, ak majiteľ písomne nestanovil iné poradie. Stanovisko majiteľa v tomto a predchádzajúcom pravidle nadobúda účinnosť po registrácii
stanoviska Dostihovou autoritou SR.
Čl. 145
Prihláška koňa do dostihov, jej zmeny a zrušenie (posledné dve možnosti len pred termínom
uzávierky prihlášok – pozri čl. 148 Dostihového poriadku) sa podávajú písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou na adresu uvedenú vo všeobecných a doplňujúcich ustanoveniach dostihových propozícií organizátora dostihov. Pre účely tohto ustanovenia Dostihového poriadku sa
elektronicky prenášané faksimilie považujú za platný písomný doklad. Telefonická prihláška je
platná len vtedy, ak je dodatočne potvrdená písomne s dodržaním podmienok, stanovených pre
písomnú prihlášku, a to najneskôr do 96 hodín po uzávierke prihlášok.
Čl. 146
1) Písomná prihláška sa podáva na predpísanom tlačive a je nevyhnutné uviesť na nej:
a) miesto konania dostihového dňa;
b) dátum konania dostihového dňa;
c) číselné označenie dostihov podľa propozícií;
d) meno koňa, vek a pri polokrvníkovi označenie A 1/2 (prípadne skratku pol.);
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e) hmotnostné zaťaženie, s ktorým má kôň podľa propozícií v dostihoch štartovať (s výnimkou handicapov);
f) názov stajne;
g) meno a podpis osoby, ktorá koňa do dostihov prihlasuje;
h) cenu, za ktorú je kôň ponúkaný na predaj v dostihoch koní na predaj.
2) Na každý dostihový deň sa prihláška podáva na samostatnom tlačive.
Čl. 147
Prihláška musí byť doručená organizátorovi dostihov (s výnimkou uvedenou v čl. 149 Dostihového poriadku) najneskôr v termíne uzávierky prihlášok. Pre platnosť prihlášky nie je rozhodujúci čas odoslania, ale čas doručenia organizátorovi dostihov.
Čl. 148
Pred termínom uzávierky prihlášok môže byť už podaná prihláška zmenená, doplnená, alebo
zrušená. Po termíne uzávierky prihlášok sa tak už nemôže stať.
Čl. 149
Prihláška koňa do dostihov môže byť podaná aj po termíne uzávierky prihlášok (ďalej len
dodatočná prihláška). Termín, do ktorého je možné podávať dodatočné prihlášky, určí organizátor v propozíciách, vždy je to však najneskôr 24 hodín pred termínom oznámenia štartujúcich
koní. Ak ide o dodatočnú prihlášku do dostihov so štatútom Graded a do klasických dostihov, zápisné sa rovná päťnásobku zápisného vypočítaného k termínu podania prihlášky. Ak ide
o dodatočnú prihlášku do ostatných dostihov, zápisné určí každoročne Dostihová autorita SR
vo Všeobecných podmienkach. Pre dodatočnú prihlášku platia ostatné ustanovenia Dostihového poriadku bez zmien.
Čl. 150
Prihláška bude považovaná za neplatnú, ak:
a) bola organizátorovi doručená po termíne uzávierky prihlášok (s výnimkou uvedenou
v čl. 149 Dostihového poriadku);
b) telefonická prihláška nebola včas potvrdená písomne (pozri čl. 145);
c) je neúplná.
Čl. 151
Za každého prihláseného koňa musí majiteľ uhradiť poplatok za prihlášku stanovený propozíciami. Súhrn poplatkov za zápisné a oznámenie štartujúcich koní nesmie byť väčší ako 5 %
z celkovej dotácie dostihov (s výnimkou Čl. 149).

Zrušené 24. 3. 2015.

Čl. 152 a 153

Čl. 154
Súhrn prihlášok na každý dostihový deň a listina oznámení hmotností handicapových dostihov
musia byť zverejnené najneskôr 48 hodín po termíne uzávierky prihlášok. Do okamihu uzávierky
prihlášok sú prihlášky tajné.
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Čl. 155
Prihlasovateľ koňa musí sledovať, či sa ním prihlásený kôň nachádza na listine prihlášok. Ak to
tak nie je, musí túto skutočnosť oznámiť organizátorovi dostihov do 48 hodín od zverejnenia listiny
prihlášok. Ak sa tak nestane, bude prihláška považovaná za neplatnú.
Oznámenie štartujúcich koní
Čl. 156
1) Oznámiť koňa do dostihov ako štartujúceho môže osoba uvedená v registrácii dostihovej stajne.
2) Osoba, ktorá oznámi koňa do dostihov ako štartujúceho, uvedie na oznámení hmotnostné
zaťaženie koňa, ktoré v dostihoch skutočne ponesie.
3) Hmotnostné zaťaženie sa vypočíta odčítaním hmotnostnej úľavy jazdca, alebo pripočítaním
pri rovinových dostihoch dvojročných koní, dostihoch so štatútom Gd, L, I. kategórie a II. kategórie maximálne 1 kg, v ostatných dostihoch maximálne 5 kg.
4) V prípade, že jazdec nevyužije celú hmotnostnú úľavu alebo jeho hmotnosť v povolenom
rozsahu presiahne hmotnosť uvedenú na prihláškach, uvedie sa na oznámení štartujúcich koní
preváženie jazdca, ktoré sa vypočíta ako rozdiel medzi skutočným hmotnostným zaťažením koňa
a hmotnosťou uvedenou na prihláškach po odrátaní jazdeckej úľavy (najnižšou hmotnosťou, ktorú by kôň s týmto jazdcom mohol v dostihoch niesť).
5) Takto určené hmotnostné zaťaženie možno zmeniť len vo výnimočných prípadoch po súhlase Dostihovej komisie.
Čl. 157
V prípade rozporu v oznámení koňa do dostihov medzi oprávnenými osobami sú rozhodujúce
údaje v oznámení v poradí: majiteľ, splnomocnenec, tréner, ak majiteľ písomne nestanovil iné
poradie. Stanovisko majiteľa uvedené v tomto a pred-chádzajúcom článku nadobúda platnosť
po registrácii stanoviska Dostihovou autoritou SR.
Čl. 158
Oznámenie koňa ako štartujúceho sa podáva písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou
na adresu uvedenú vo všeobecných a doplňujúcich ustanoveniach dostihových propozícií organizátora dostihov. Pre účely tohto ustanovenia Dostihového poriadku sa elektronicky prenášané
faksimilie považujú za písomný doklad. Telefonické oznámenie je platné len vtedy, ak je dodatočne potvrdené písomne s dodržaním podmienok, predpísaných pre písomné oznámenie, a to
najneskôr 48 hodín pred plánovaným štartom prvých dostihov, vo výnimočných prípadoch neskôr
(najneskôr však 1,5 hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov), a to za poplatok stanovený každoročne Dostihovou autoritou SR a zverejnený v jej oficiálnej tlačovine.
Čl. 159
1) Písomné oznámenie štartujúcich koní sa podáva na predpísanom tlačive a je nevyhnutné
uviesť na ňom:
a) miesto konania dostihov;
b) dátum konania dostihového dňa;
c) poradové číslo dostihov podľa propozícií;
d) meno koňa;
e) krstné meno a priezvisko jazdca a druh jeho licencie. Tu prihlasujúci uvedie aj  to, či
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jazdec nemá zákaz používania bičíka;
f) hmotnostná úľava jazdca, skutočné hmotnostné zaťaženie koňa, preváženie jazdca;
g) názov stajne;
h) dostihové farby, ktoré kôň v dostihoch ponesie;
i) že kôň ponesie v dostihoch tienidlá (ak je relevantné);
j) že kôň je poloslepý (ak je relevantné);
k) meno a podpis osoby, ktorá podáva oznámenie štartujúcich koní;
l) informáciu o tom (ak je relevantné), že kôň bol pri poslednom oznámení ako štartujúci
vylúčený z dostihov pri redukovaní počtu štartujúcich koní (s výnimkou uvedenou v čl. 179 Dostihového poriadku);
m) žiadosť o pridelenie najvyššieho štartového čísla (ak je relevantné). Ak bolo toto opatrenie uložené trénerovi, musí tréner túto skutočnosť uviesť automaticky.
2) Na každý dostihový deň sa podáva oznámenie štartujúcich koní na samostatnom tlačive.
Čl. 160
Oznámenie štartujúcich koní musí byť organizátorovi doručené najneskôr v termíne uzávierky
oznámení štartujúcich koní. Pre platnosť oznámenia štartujúcich koní nie je rozhodujúci čas odoslania, ale čas doručenia organizátorovi dostihov. Po termíne uzávierky oznámení štartujúcich koní
sú akékoľvek dodatočné kroky vylúčené.
Čl. 161
1) Oznámenie štartujúcich koní môže byť zmenené len do termínu uzávierky oznámení štartujúcich koní. Aj tu platí vyššie uvedená zásada o doručení.
2) Údaje uvedené na oznámení štartujúcich koní podľa čl. 159 ods. 1 písm. e) a f) možno doplniť do termínu určeného  každoročne Všeobecnými ustanoveniami uverejňovanými vo
Vestníku, oficiálnej tlačovine Dostihovej autority Slovenskej republiky (ďalej len „deklarácia
jazdcov“).
Čl. 162
1) Oznámenie štartujúcich koní sa považuje za neplatné, ak
a) bolo doručené po termíne uzávierky;
b) telefonické oznámenie nebolo potvrdené písomne najneskôr 48 hodín pred začiatkom
dostihového dňa s výnimkou mimoriadnych a akceptovateľných okolností – za poplatok, každoročne stanovený Dostihovou autoritou Slovenskej republiky a uvedený v jej oficiálnej tlačovine,
c) neobsahuje poradové číslo dostihov podľa propozícií, meno koňa alebo priezvisko jazdca.
2) Kto podá nesprávne alebo neúplne vyplnené oznámenie štartujúcich koní, ktoré sa nepovažuje za neplatné, postihne sa sankciou podľa článku 409.
Čl. 163
Za každého oznámeného koňa musí majiteľ uhradiť poplatok za oznámenie štartujúcich koní
uvedený v propozíciách príslušných dostihov. Súhrn poplatkov za zápisné a oznámenie štartujúcich koní nesmie byť väčší ako 5 % z celkovej dotácie dostihov (s výnimkou Čl. 149).
Čl. 164
1) Ak sú dostihy zrušené podľa čl. 171 písm. c), odpadá povinnosť majiteľom uhradiť poplatok
za prihlášku (čl. 151 DP). Ak ide o dostihy, v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými čiast- 38 -

kami, odpadá majiteľom koní, ktoré zostali na listine prihlásených koní po poslednom škrtaní,
povinnosť uhradiť poplatok za poslednú vykonanú prihlášku.
2) Ak sú dostihy zrušené podľa čl. 171 písm. e), odpadá povinnosť majiteľom uhradiť poplatok
za oznámenie štartujúcich koní (čl. 163 DP). V takomto prípade sa majiteľom koní, ktoré boli
uvedené na OŠK, vracia aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy, v ktorých je zápisné uvedené
dvoma a viacerými čiastkami, odpadá majiteľom koní, ktoré boli potvrdené ako štartujúce, povinnosť uhradiť poplatok za oznámenie štartujúcich koní.
3) Ak sú dostihy zrušené podľa čl. 185 písm. c) vracia sa majiteľom koní, ktoré boli uvedené
na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy,
v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami, vracia sa majiteľom koní, ktoré boli
uvedené na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní.
4) Ak sa anulované dostihy opakovane nekonajú, alebo kôň, ktorý má právo na štart v opakovaných dostihoch, v opakovaných dostihoch neštartuje, vracia sa majiteľom koní uvedených
na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy,
v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami, vracia sa majiteľom koní, ktoré boli
uvedené na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní.

Zrušený 24. 3. 2015.

Čl. 165

Škrtanie koní z dostihov
Čl. 166
Škrtnúť koňa z dostihov môže majiteľ, splnomocnenec majiteľa, alebo tréner.
Čl. 167
V prípade rozporu v škrtnutí koňa z dostihov medzi oprávnenými osobami sú rozhodujúce
údaje škrtania v poradí majiteľ, splnomocnenec majiteľa, tréner, ak majiteľ písomne nestanovil
iné poradie. Stanovisko majiteľa uvedené v tomto a predchá-dzajúcom článku nadobúda platnosť
po registrácii stanoviska Dostihovou autoritou SR.
Čl. 168
Škrtnutie koňa z dostihov sa vykonáva písomne alebo telefonicky na adresu uvedenú
vo všeobecných a doplňujúcich ustanoveniach dostihových propozícií organizátora dostihov.
Pre účely tohto ustanovenia Dostihového poriadku sa elektronicky prenášané faksimilie považujú za písomný doklad. Telefonické škrtanie je platné len vtedy, ak je dodatočne potvrdené
písomne s dodržaním podmienok, predpísaných pre škrtanie, a to najneskôr do 48 hodín po
termíne uvedenom v propozíciách.
Čl. 169
Škrtanie možno vykonať len do termínu, uvedeného v propozíciách a zverejneného v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR. Až do uplynutia tohto termínu je škrtanie tajné. Odovzdané platné škrtanie nemôže byť po tomto termíne odvolané. Včasnosť škrtania sa posudzuje
podľa toho, či bolo do tohto termínu doručené organizátorovi dostihov, a nie podľa toho, či bolo
do tohto termínu odoslané.
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Čl. 170
Škrtanie sa vykonáva:
a) vo všetkých dostihoch, v ktorých je zápisné uvedené jednou čiastkou sa za automaticky
škrtnutého koňa považuje kôň, ktorý nie je v termíne uvedený na oznámení štartujúcich koní,
b) vo všetkých dostihoch, v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami v termínoch uvedených v propozíciách. Ak nie je kôň prihlásený do dostihov v termíne uvedený
na oznámení štartujúcich koní, považuje sa automaticky za škrtnutého koňa.
Zmeny propozícií, otváranie dostihov a ich rušenie
Čl. 171
Po zverejnení v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR môžu byť dostihové propozície zmenené len:
a) V prípade, že pri zverejnení propozícií sa opomenulo na ktorékoľvek ustanovenie Dostihového poriadku. Zmenu propozícií potom organizátor dostihov vykoná so súhlasom Dostihovej autority SR. V prípade protestu proti propozíciám z vyššie uvedeného dôvodu je počas svojho
funkčného obdobia oprávnená na zmenu propozícií aj Dostihová komisia, no len so súhlasom
Dostihovej autority SR.
b) Organizátor dostihov môže kedykoľvek pred štartom zvýšiť dotáciu dostihov alebo ju
doplniť prémiou či čestnou cenou.
c) V prípade, že do dostihov bolo prihlásených sedem a menej koní, môže organizátor dostihy zrušiť alebo otvoriť. Prihlásiť koňa do otvorených dostihov je možné do termínu oznámenia
štartujúcich koní.
d) V prípade, že do klasických dostihov bolo k termínu uzávierky prihlášok prihlásených menej ako 30 koní, sú tieto dostihy otvorené do termínu prvého škrtania. Kone prihlásené
do termínu prvého škrtania sa považujú za prihlásené k termínu uzávierky prihlášok.
e) V prípade, že do dostihov nie je oznámených ako štartujúcich aspoň šesť koní, môže organizátor dostihy zrušiť. Zmeny propozícií z dôvodov uvedených pod písmenami a) a b) musia byť, ak
je to časovo možné, v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR. V každom prípade musí byť každá
zmena propozícií (a zrušenie alebo otvorenie dostihov) okamžite oznámené všetkým osobám, ktoré
podpísali prihlášky koní do dostihov, prípadne osobám, ktoré podpísali oznámenie štartujúcich koní.
Delenie dostihov a znižovanie počtu štartujúcich koní
Čl. 172
V prípade, že do dostihov bolo oznámených ako štartujúcich viac koní, než je maximálne prípustné, môže organizátor v deň uzávierky oznámení štartujúcich koní rozhodnúť, že dostihy budú rozdelené na niekoľko oddelení, alebo že počet štartujúcich koní bude znížený na maximálne prípustný.
Delenie dostihov
Čl. 173
1) Delenie dostihov sa vykonáva takto:
a) Najprv sa do oddelení rozdelia kone rovnakého majiteľa. Postupuje sa zostupne podľa
hmotnosti uvedenej na prihláškach tak, že do prvého oddelenia sa zaradí kôň s vyššou hmotnosťou uvedenou na prihláškach.
b) Následne sa do oddelení rozdelia kone rovnakého trénera. Postupuje sa zostupne podľa
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hmotnosti uvedenej na prihláškach tak, že prvý sa do príslušného oddelenia zaradí kôň s vyššou
hmotnosťou uvedenou na prihláškach.
c) Zostávajúce kone sa potom najprv zoradia zostupne podľa hmotnosti uvedenej na prihláškach. Pri rovnakej hmotnosti sa kone zoradia podľa abecedy. Následne sa podľa uvedeného
poradia kone striedavo zaraďujú do príslušných oddelení.
2) Ak pri rozdelení koní podľa kritérií uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b) je v oddeleniach
rozdielny počet koní, pri delení podľa nasledujúceho kritéria sa vždy pokračuje so zaraďovaním
koní do oddelenia s nižším počtom koní.
Čl. 174
Dotácia delených dostihov sa vypláca v každom oddelení v plnej výške podľa propozícií dostihov pred rozdelením.
Znižovanie počtu štartujúcich koní
Čl. 175
Pri znižovaní počtu štartujúcich koní sa v prípade potreby postupuje takto:
1) Z rovinových dostihov prvej kategórie a vyššej sa postupne vyraďujú kone s najnižším dotačným ziskom za obdobie uvedené v propozíciách, ďalej nezvíťazivšie kone a potom kone s nižším
oficiálnym handicapom. Pri rovnosti všetkých kritérií rozhoduje žreb.
2) Z dostihov pre nezvíťazivšie kone sa najprv vyraďujú kone s najvyšším počtom štartov
v danom druhu dostihov. Pri rovnosti rozhoduje žreb.
3) Z handicapových dostihov sa postupne vyraďujú kone s najnižším oficiálnym handicapom.
Pri rovnosti rozhoduje žreb.
4) Z prekážkových dostihov (okrem handicapov) sa postupne vyraďujú kone, ktoré v príslušnom druhu dostihov ešte neštartovali, ďalej kone s nižším dotačným ziskom za obdobie uvedené
v propozíciách. Pri rovnosti rozhoduje žreb.
5) Z dostihov pre kone, ktoré v príslušnom druhu dostihov ešte neštartovali, sa kone vyraďujú žrebom.
6) Z ostatných dostihov sa postupne vyraďujú kone s nižším dotačným ziskom za obdobie
uvedené v propozíciách. Pri rovnosti rozhoduje žreb.
7) Všeobecné podmienky účasti koní na dostihoch môžu výber koní upravovať inak.
8) Ak je potrebné znižovať počet štartujúcich koní pri dostihoch, ktoré boli otvorené (čl. 171 písm. c),
kone, ktoré boli do takýchto dostihov pôvodne prihlásené, znižovaniu počtu štartujúcich koní nepodliehajú.
9) Ak je potrebné znižovať počet štartujúcich koní pri dostihoch, do ktorých boli dodatočne prihlásené kone podľa článku 149, najskôr podliehajú znižovaniu počtu štartujúcich koní dodatočne prihlásené
kone (nevzťahuje sa na dostihy so štatútom Graded, Listed a dostihy I. kategórie). Ak sa ani potom
nedosiahne maximálne prípustný počet štartujúcich koní postupuje sa podľa čl. 175 ods. 1) až 7).
Čl. 176
Ak sa pri znižovaní počtu štartujúcich koní zníži počet štartujúcich koní pod maximálne prípustný, vyžrebuje organizátor zo skupiny koní vylúčených podľa posledného použitého kritéria
príslušný počet koní tak, aby bol dosiahnutý maximálny prípustný počet štartujúcich koní.
Čl. 177
Po dosiahnutí maximálne prípustného počtu štartujúcich koní vyberie organizátor z vyradených koní tri, ktoré boli podľa príslušných kritérií ako posledné vyradené pri znižovaní počtu
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štartujúcich koní (pri rovnosti rozhoduje žreb). Náhradné kone sú uvedené na štartovej listine pod
čiarou v opačnom poradí v akom boli vyradené pri znižovaní počtu štartujúcich koní (pri rovnosti
rozhoduje žreb). Ak je škrtnutý z dostihov niektorý kôň s právom štartu, môžu sa dostihov zúčastniť náhradníci, a to v poradí, v akom sú uvedení na štartovej listine. V rovnakom poradí sú im
prideľované aj štartové čísla (prvý náhradník najnižšie).
Čl. 178
Majiteľom koní, ktoré boli vylúčené z dostihov žrebom, sa vracia štartovné. Majiteľovi náhradníka, ktorý nevyužil možnosť štartu, hoci ju hodinu pred plánovaným štartom
prvých dostihov mal, sa štartovné nevracia.
Čl. 179
Kôň, ktorý bol podľa uvedených kritérií vylúčený z dostihov, nesmie byť pri ďalšom oznámení štartujúcich, pri ktorom dôjde k znižovaniu počtu štartujúcich, opäť vylúčený. To neplatí
pre kone, ktoré boli vylúčené z handicapových dostihov ako nevyhandicapované. Ochrana sa
nevzťahuje na dostihy so štatútom Graded, Listed a I. kategórie. Ochrana proti opätovnému vylúčeniu platí len v rovnakom kalendárnom roku a právo jej využitia musí byť uvedené na oznámení
štartujúcich koní. Pri nesplnení poslednej požiadavky môže byť kôň opätovne vylúčený.
Čl. 180
Organizátor je povinný pri znižovaní počtu štartujúcich a pri delení dostihov vytvoriť podmienky
zabezpečujúce regulárnosť týchto úkonov a ich kontrolovateľnosť zo strany účastníkov dostihov.
Štartová listina a Dostihový program organizátora dostihov
Štartová listina
Čl. 181
Do 48 hodín po termíne uzávierky oznámení štartujúcich koní musí byť zverejnená štartová listina
s očíslovaním jednotlivých dostihov podľa poradia, s plánovanými časmi ich štartov, štartovými číslami koní, menami štartujúcich koní a menami ich jazdcov. Po zverejnení štartovej listiny je vylúčená
akákoľvek jej zmena alebo doplnenie (s výnimkami uvedenými v čl. 283 Dostihového poriadku).
Čl. 182
Štartové čísla koní sa určujú žrebom pri zostavovaní štartovej listiny. Štartové čísla sa žrebujú
v prítomnosti aspoň troch zástupcov organizátora dostihov. Pri žrebovaní štartových čísel môžu
byť prítomní majitelia a tréneri dostihových koní, prípadne ich zástupcovia, ktorých kone boli
oznámené ako štartujúce. Organizátor dostihov je povinný zabezpečiť regulárnosť a možnosť
kontroly regulárnosti žrebovania štartových čísel.
Dostihový program organizátora dostihov
Čl. 183
Organizátor dostihov vydáva najneskôr deň pred plánovaným štartom prvých dostihov Dostihový program, týkajúci sa dostihov ním organizovaných, a to po predchádzajúcom schválení
obsahu Dostihovou autoritou SR. Táto tlačovina obsahuje:
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a) zoznam členov Dostihovej komisie a všetkých pomocných orgánov dostihovej prevádzky;
b) deň a miesto konania dostihového dňa;
c) presný plánovaný štart všetkých dostihov;
d) názov a druh dostihov (rovina, prútené prekážky, steeplechase, cross-country);
e) dĺžku dráhy dostihov;
f) propozície všetkých dostihov v znení, v akom predtým boli zverejnené v oficiálnej tlačovine;
g) počet obdržaných prihlášok a počet škrtov pre všetky dostihy zvlášť;
h) štartové čísla koní;
i) meno stajne, miesto tréningu a dostihové farby, ktoré kôň v dostihoch ponesie;
j) meno koňa, jeho vek, pohlavie, farbu, meno otca a matky (prípadne aj otca matky), pri polokrvníkoch označenie A 1/2 (prípadne skratku pol);
k) meno trénera koňa;
l) hmotnostné zaťaženie koňa;
m) meno jazdca koňa, v skratke uvedený druh jeho licencie (džokej, jazdec, žiak, amatér),
informáciu o jazdcovom zákaze používania bičíka (ak je relevantné);
n) úľavu jazdca a preváženie jazdca;
o) zoznam koní, ktoré boli prihlásené do dostihov, ale nie sú uvedené ako štartujúce;
p) informáciu o tom, že kôň ponesie tienidlá (ak je relevantné);
r) informáciu o tom, že kôň je slepý na jedno oko (ak je relevantné).
Čl. 184
1) Ten, kto prihlásil koňa do dostihov, je povinný prekontrolovať všetky vyššie vymenované
údaje v Dostihovom programe organizátora dostihov a na chyby upozorniť dostihového tajomníka pri hlásení zmien v Dostihovom programe organizátora dostihov, a to najneskôr 1,5 hodiny
pred plánovaným štartom prvých dostihov. Pri nesplnení tejto povinnosti môžu byť všetky nezrovnalosti sankcionované ako neodôvodnené zmeny.
2) Zmeny v Dostihovom programe organizátora dostihov musia byť oznámené na závodisku
najneskôr 30 minút pred plánovaným štartom prvých dostihov prostredníctvom hlásateľa.
Odkladanie a rušenie dostihových dní a dostihov
Čl. 185
Ak je konanie dostihového dňa alebo dostihov ohrozené alebo znemožnené nepredvídateľnou
udalosťou, organizátor dostihov rozhodne, či sa dostihový deň alebo dostihy:
a) odložia (v tomto prípade sa musia konať do 30-tich dní);
b) bude konať na inom závodisku (v tomto prípade takisto do 30-tich dní);
c) zrušia.
Toto rozhodnutie vydá najneskôr v deň predchádzajúci dňu konania dostihového dňa a musí
byť bezodkladne oznámené všetkým účastníkom dostihového dňa.
Ak sa nevyhnutnosť zrušenia dostihového dňa alebo dostihov prejaví až v deň konania dostihového dňa, rozhodne o konaní, odložení či zrušení dostihového dňa alebo dostihov Dostihová
komisia po porade s organizátorom dostihov, eventuálne ďalšími účastníkmi dostihov.
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Časť V
Dostihy
Opatrenia proti dopingu
Čl. 186
1) Žiadny kôň, zapísaný na tréningovej listine trénera, nesmie mať v tkanivách, v telesných
tekutinách, alebo exkrementoch zakázanú látku, pokiaľ táto látka nie je podávaná z liečebných
dôvodov na základe predpisu ošetrujúceho veterinárneho lekára a zaznamenaná v liečebnom
denníku.
2) Dostihová autorita SR je oprávnená kedykoľvek nariadiť odber dopingovej vzorky ktorémukoľvek koňovi zapísanému na tréningovej listine trénera dostihových koní.
3) Pokiaľ tréner alebo majiteľ koňa odber dopingovej vzorky z akýchkoľvek dôvodov odmietne alebo znemožní, bude taký kôň považovaný za koňa, u ktorého bolo preukázané použitie
zakázaného prostriedku.
Čl. 187
1) Žiadny kôň nesmie mať v čase konania dostihov v tkanivách alebo telesných tekutinách
alebo exkrementoch zakázanú látku a ani u neho nesmie byť preukázané použitie zakázanej
praktiky.
2) Dostihová komisia má právo kedykoľvek počas dostihového dňa nariadiť odber dopingovej vzorky ktorémukoľvek zo zúčastnených koní pred dostihmi ako aj po dostihoch (pokiaľ má
k dispozícii potrebné prostriedky a vhodnú kvalifikovanú osobu).
3) Dostihová komisia je povinná nariadiť odber dopingovej vzorky (pokiaľ má k dispozícii
potrebné prostriedky a vhodnú kvalifikovanú osobu) najmä:
a) u všetkých koní, ktorých správanie pred dostihmi, počas dostihov, alebo po ich skončení považuje za neobvyklé a neprirodzené,
b) ak o to požiada tréner alebo majiteľ koňa, ktorý sa správa spôsobom  uvedeným v písm. a).
4) Dostihová komisia v oficiálnej dostihovej správe uvedie kone, u ktorých bol nariadený odber dopingovej vzorky, ako aj skutočnosť, či bol odber dopingovej vzorky nariadený podľa ods.
3). Organizátor dostihov doručí spolu s oficiálnou dostihovou správou Dostihovej autorite SR aj
kópiu protokolu o odbere dopingovej vzorky.
5) Pokiaľ tréner alebo majiteľ koňa odber dopingovej vzorky z akýchkoľvek dôvodov odmietne alebo znemožní, bude taký kôň považovaný za koňa, u ktorého bolo preukázané použitie
zakázaného prostriedku.
Čl. 188
Zakázanými prostriedkami sú zakázané látky a zakázané praktiky.
Čl. 189
1) Zakázané látky sú uvedené v príslušnom článku Medzinárodnej dohody o chove, dostihoch a stávkach. Zoznam zakázaných látok zverejňuje Dostihová autorita SR vo svojej oficiálnej tlačovine. Pod zakázanou látkou sa rozumie látka samotná, jej izomér alebo metabolit, resp.
metabolit izoméru.
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2) Zakázané látky sa členia na:
a) podmienečne zakázané látky, ktorými sú
1. látky, u ktorých Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach stanovuje
prípustné prahové hodnoty, pokiaľ sú tieto hodnoty prekročené. Zoznam látok so stanovenými
prahovými hodnotami zverejňuje Dostihová autorita SR vo svojej oficiálnej tlačovine.
2.  antiinfekčné látky, ktorými sú
   - antiantibiotické a antibakteriálne látky,
   - antimykotické látky,
   - antiparazitálne látky,
pokiaľ ich použitie nie je uvedené v liečebnom denníku, alebo ich použitie nie je nahlásené do
protokolu pri odbere dopingovej vzorky.
b) bezpodmienečne zakázané látky sú ďalšie látky, ktorých zoznam zverejňuje Dostihová
autorita SR vo svojej oficiálnej tlačovine.
3) Zakázané praktiky zverejňuje Dostihová autorita SR vo svojej oficiálnej tlačovine.
Čl. 190
1) Porušenia ustanovení dostihového poriadku sa dopustí každý, kto zakázanú látku alebo
praktiku aplikuje, o aplikáciu sa pokúsil, alebo pri aplikácií spolupôsobil resp. ju umožnil.
2) Porušenia ustanovení dostihového poriadku sa dopustí každý tréner, ak je zakázaná látka
alebo zakázaná praktika preukázaná u koňa, ktorého trénuje.
Čl. 191
1) Za koňa, ktorý je pod vplyvom zakázaných prostriedkov sa považuje taký kôň, u ktorého
bola preukázaná prítomnosť zakázanej látky alebo preukázané použitie zakázanej praktiky.
2) Porušením dostihového poriadku a dôvodom na uloženie sankcie Dostihovou autoritou SR je:
a) nález látky vo vzorke odobranej počas dostihového dňa, alebo v tréningu uvedenej
v čl. 189 ods. 2 písm. a) bod 1 v koncentrácii prevyšujúcej prípustnú prahovú hodnotu,
b) nález látky vo vzorke odobranej počas dostihového dňa, alebo v tréningu uvedenej v čl. 189
ods. 2 písm. a) bod 2 pokiaľ jej aplikácia nie je zaznamenaná v liečebnom denníku,
c) nález látky vo vzorke odobranej počas dostihového dňa, alebo v tréningu uvedenej
v čl. 189 ods. 2 písm. b),
d) preukázanie použitia zakázanej praktiky v deň konania dostihov, alebo v tréningu,
3) Dôvodom na diskvalifikáciu koňa v dostihoch je:
a) nález látky v dopingovej vzorke odobratej v deň konania dostihov uvedenej v čl. 189
ods. 2 písm. a) bod 1 v koncentrácii prevyšujúcej prípustnú prahovú hodnotu,
b) nález látky v dopingovej vzorke odobratej v deň konania dostihov uvedenej v čl. 189
ods. 2 písm. b),
c) preukázanie zakázanej praktiky na základe vyšetrenia vykonaného v deň konania dostihov.
4) Kôň, u ktorého bolo preukázané:
a) použitie látky v uvedenej v čl. 189 ods. 2 písm. a) bod 1 v koncentrácii prevyšujúcej
prípustnú prahovú hodnotu,
b) použite látky uvedenej v čl. 189 ods. 2 písm. b),
c) použitie zakázanej praktiky, sa po dobu 3 týždňov odo dňa odobratia dopingovej vzorky
nesmie zúčastniť žiadnych dostihov. Pokiaľ by sa v uvedenom období dostihov zúčastnil, bude dodatočne diskvalifikovaný. Kôň diskvalifikovaný nebude, ak dopingový test pred alebo po dostihoch,
v ktorých sa zúčastnil v období troch týždňov bude negatívny.
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Čl. 192
1) Každý tréner je povinný viesť liečebný denník, v ktorom sú zaznamenávané všetky lieky
a liečby aplikované koňom, ktoré trénuje. Nedodržanie tejto povinnosti je porušením dostihového
poriadku a dôvodom na uloženie sankcie Dostihovou autoritou SR.
2) Záznamy do liečebného denníka musia byť vykonané bezprostredne po aplikácii lieku
alebo liečby.
3) Tréner je zodpovedný za to, že veterinárny lekár urobí príslušný záznam do liečebného
denníka po každom ošetrení koňa, ktorého trénuje. Ak veterinárny lekár odmietne z akéhokoľvek
dôvodu záznam do liečebného denníka urobiť, musí tréner túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
Dostihovej autorite SR, a po tomto oznámení urobiť záznam sám.
4) Do liečebného denníka sa zaznamenávajú nasledujúce údaje (s výnimkou vakcinácií):
a) meno koňa,
b) majiteľ koňa,
c) diagnóza alebo indikácia,
d) názov aplikovaného lieku alebo vykonanej liečby,
e) spôsob, množstvo a dátum podania lieku alebo uskutočnenia liečby,
f) meno, odtlačok pečiatky a podpis ošetrujúceho veterinárneho lekára
g) podpis trénera alebo jeho splnomocnenca.
5) Liečebný denník sa vedie zvlášť pre každú dostihovú sezónu, a to od 1. marca kalendárneho
roka. Pri zaregistrovaní licencie tréner obdrží liečebný denník na nasledujúcu dostihovú sezónu.
Tréner je povinný uschovávať liečebný denník z predchádzajúcej sezóny do 30. októbra nasledujúceho roku.
6) Dostihová autorita SR, Hlavná dostihová komisia a príslušná Dostihová komisia si môžu
kedykoľvek vyžiadať od trénera liečebný denník na kontrolu alebo k nahliadnutiu.
Čl. 193
1) Tréner je povinný informovať sa o možných účinkoch a dôsledku aplikovaných liekov
alebo liečby u koní, ktoré trénuje. Pri prihlasovaní koní do dostihov je povinný dodržať ochrannú
lehotu potrebnú na vylúčenie zakázaných látok z organizmu.
2) Tréner je zodpovedný za to, že kone, ktoré pripravuje nie sú v tréningu, pred dostihmi
a ani po nich, až do schválenia výsledkov týchto dostihov pod vplyvom zakázaných látok. Táto
povinnosť zahŕňa aj kontrolu podávaných liekov, dohľad nad čistotou dopravných prostriedkov
a ustajňovacích boxov pridelených usporiadateľom dostihov. Ak sú ustajňovacie boxy v nevyhovujúcom stave, nesmie v nich byť kôň ustajnený. O nevyhovujúcom stave ustajňovacích boxov
musí tréner, alebo jeho zástupca vyhotoviť zápis a odovzdať ho Dostihovej komisii.
3) Tréner je zodpovedný za to, že koňovi, ktorý sa zúčastnil dostihov, nebude bez súhlasu Dostihovej komisie až do schválenia výsledkov dostihov aplikovaný žiaden zakázaný prostriedok.
4) Tréner je zodpovedný za okamžité privedenie koňa, ktorý bol vybraný na dopingovú kontrolu.
5) Tréner koňa, alebo ním poverená osoba, musí byť prítomný pri odbere dopingovej vzorky.
Meno poverenej osoby oznámi tréner dostihovému tajomníkovi. Za konanie poverenej osoby
nesie tréner plnú zodpovednosť.
Čl. 194
1) Organizátor dostihov je povinný zabezpečiť ustajňovacie boxy v zodpovedajúcom stave
a poriadku. Organizátor dostihov je povinný zabezpečiť primeranú ochranu ustajňovacích priesto- 46 -

rov na závodisku pred vstupom nepovolaných osôb.
2) Okrem veterinárnych lekárov oficiálne spolupracujúcich s organizátorom dostihov alebo
Dostihovou komisiou nesmie nikto počas dostihového dňa prinášať do ustajňovacích priestorov
na závodisku látky, ktoré by mohli mať vplyv na fyzickú kondíciu koňa, ani akékoľvek prostriedky pre aplikáciu týchto látok.
3) Každá osoba oprávnená vstúpiť do ustajňovacích priestorov na závodisku je povinná
podrobiť sa prípadnej prehliadke smerujúcej ku kontrole dodržiavania povinností uvedených
v ods. 2).
4) Organizátor dostihov je povinný zabezpečiť vhodný box na odber dopingovej vzorky.
5) Dostihová autorita SR môže organizátorovi dostihov nariadiť, aby na vybrané dostihy zabezpečil oddelené, uzavreté a strážené ustajňovacie priestory na závodisku, kde budú kone štartujúce v týchto dostihoch prevzaté veterinárnym lekárom najmenej 1 hodinu pred štartom týchto
dostihov a budú izolované pod dohľadom osôb poverených organizátorom dostihov.
Čl. 195
Vybavenie boxu na odber dopingovej vzorky a metodické pokyny pre odbery dopingových
vzoriek zverejňuje Dostihová autorita SR vo svoje oficiálnej tlačovine.
Čl. 195a
1) Analýzy odobratých dopingových vzoriek uskutočňujú akreditované antidopingové laboratóriá, ktorých zoznam zverejňuje Dostihová autorita SR vo svojej oficiálnej tlačovine.
2) Pri pozitívnom dopingovom náleze informuje antidopingové laboratórium písomne o výsledku laboratórnej analýzy Dostihovú autoritu SR. Dostihová autorita SR neodkladne písomne
vyrozumie o tejto skutočnosti majiteľa a trénera koňa.
3) Ak je nález prvej analýzy (vzorka A) pozitívny, môže byť na žiadosť majiteľa alebo trénera
vykonaná druhá analýza (vzorka B). Pri druhej analýze môže byť v laboratóriu prítomný majiteľ,
tréner alebo nimi poverený zástupca. Pokiaľ majiteľ alebo tréner koňa nepožiadajú o vykonanie
druhej analýzy, je výsledok konečný.
4) Na žiadosť majiteľa alebo trénera môže byť druhá analýza vykonaná aj v inom akreditovanom antidopingovom laboratóriu uvedenom v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR.
5) Ak je nález druhej analýzy pozitívny, výsledok je konečný.
Čl. 195b
1) Náklady spojené s odberom dopingovej vzorky, jej odoslaním a laboratórnou analýzou
znáša Dostihová autorita SR, resp. organizátor dostihov.
2) Ak bola v dopingovej vzorke odobratej počas dostihového dňa preukázaná prítomnosť zakázanej látky, znáša náklady spojené s odberom dopingovej vzorky, jej odoslaním a laboratórnou
analýzou tréner.
3) Ak bolo trénerovi preukázané porušenie predpisov v súvislosti s prítomnosťou zakázanej
látky v dopingovej vzorke odobratej v čase mimo konania dostihov, znáša náklady spojené s odberom dopingovej vzorky, jej odoslaním a laboratórnou analýzou tréner.
4) Náklady spojené s druhou laboratórnou analýzou dopingovej vzorky znáša osoba, ktorá
o ňu požiada.
5) Náklady spojené s odberom dopingovej vzorky, jej odoslaním a laboratórnou analýzou,
ktorej výsledok bol negatívny znáša majiteľ alebo tréner ak o to požiadajú v zmysle čl. 187 ods. 3
písm. b).
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Čl. 195c
Ak bolo u koňa, kúpeného po dostihoch koní na predaj alebo dostihov s podmienkami dostihov koní na predaj, preukázané, že bol v týchto dostihoch pod vplyvom zakázaných prostriedkov,
kupujúci má právo takéhoto koňa vrátiť predávajúcemu a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej
výške. Uvedené právo môže využiť v lehote 14 dní odo dňa, kedy bola táto skutočnosť zverejnená
Dostihovou autoritou SR.
Neúčasť koňa, ktorý bol do dostihov oznámený ako štartujúci
Čl. 196
Každý kvalifikovaný kôň, ktorý bol oznámený ako štartujúci (s výnimkou včasného stiahnutia
oznámenia podľa čl. 161 Dostihového poriadku a vylúčenia koňa podľa čl. 175 Dostihového
poriadku), sa musí dostihov zúčastniť. Ak sa takýto kôň, ktorý bol oznámený ako štartujúci, dostihov nezúčastní, bude jeho tréner postihnutý sankciou podľa príslušných ustanovení Dostihového
poriadku. Ak však:
a) majiteľ alebo jeho zástupca dostatočným spôsobom (podľa úsudku Dostihovej komisie)
preukážu, že neúčasť koňa bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nebolo možné ovplyvniť, Dostihová
komisia od sankcionovania upustí;
b) koňovi bolo znemožnené štartovať, pretože jeho majiteľ je na zozname dlžníkov, bude
sankcionovaný majiteľ;
c) Dostihová komisia usúdi, že neúčasť koňa je zavinená neúctou majiteľa k záujmom dostihovej verejnosti, potom môže Dostihová komisia:
ca) majiteľa, jeho zástupcu alebo trénera postihnúť maximálnou sankciou, ktorú jej umožňuje uložiť Dostihový poriadok za porušenie ustanovení Dostihového poriadku;
cb) odovzdať celú záležitosť Dostihovej autorite SR.
Výstroj a povolené pomôcky
Čl. 197
Počas dostihov môže byť na ovplyvnenie výkonu koňa použitá iba pomôcka, povolená Dostihovým poriadkom.
Čl. 198
Za porušenie Dostihového poriadku bude považované aj použitie akýchkoľvek pomôcok slúžiacich na pripútanie jazdca ku koňovi alebo jeho výstroju. Zodpovednosť za porušenie tohto
ustanovenia nesie jazdec.
Čl. 199
1) Za stav sedla a jeho príslušenstva, ktoré jazdec v dostihoch použije, zodpovedá samotný jazdec
s výnimkou prípadu, v ktorom ide o žiaka, amatéra alebo takého jazdca, ktorý jazdí dostihy pre trénera,
ktorý ho zamestnáva. V takomto prípade je za stav sedla a jeho príslušenstva zodpovedný tréner.
2) Pod pojmom príslušenstvo sa rozumejú minimálne strmeňové remene, strmene a podbrušník.
Čl. 200
Za stav a úplnosť výstroja a správnosť nasedlania koňa zodpovedá tréner. Tréner dostihového
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koňa je takisto zodpovedný za to, či jeho kôň nesie dečku so správnym štartovým číslom, a táto je
upevnená tak, že číslo je zreteľne viditeľné.
Čl. 201
Ak v časovom úseku medzi opustením paddocku a štartom dostihov nastane akákoľvek porucha na výstroji, preberá jazdec zodpovednosť za všetky opravy vykonané na výstroji vrátane
svojho rozhodnutia štartovať po vykonaní týchto opráv.
Čl. 202
1) Žiaden jazdec nesmie nasadnúť na koňa, kým si nenasadí a riadne nepripevní ochrannú
prilbu. Nosenie prilby pripevnenej remienkom pod bradou je povinné od okamihu nasadnutia až
po okamih zosadnutia z koňa.
2) Ochranná prilba musí byť predložená na kontrolu rozhodcovi pri štarte, a to pred štartom
každých dostihov. Za stav a riadne upevnenie ochrannej prilby zodpovedá jazdec.
Čl. 203
Výstroj jazdca tvoria: biele jazdecké nohavice, tmavé jazdecké čižmy, dres, biela šatka na
krk, ochranná prilba s čiapkou a typizovaná ochranná vesta. Podrobnosti o typizovanej ochrannej
veste upravia Všeobecné ustanovenia. Za stav a funkčnosť výstroja zodpovedá jazdec.
Čl. 204
1) Kôň môže v dostihoch niesť tienidlá, ktoré zabraňujú výhľadu do strán a dozadu, no použitie
tienidiel musí byť uvedené na oznámení štartujúcich koní. Použitie tienidiel iného typu je zakázané.
2) Je zakázané vyslať do dostihov koňa s tienidlami, ak ich použitie nebolo uvedené na oznámení štartujúcich koní alebo pri hlásení zmien v Dostihovom programe organizátora dostihov.
Rovnako je zakázané snímať ohlásené tienidlá pred dostihmi bez súhlasu Dostihovej komisie.
Čl. 205
1) Kone, ktoré štartujú v rovinových dostihoch, musia byť okované na oboch predných nohách, a to pantoflicou bez ozubov na ktoromkoľvek mieste podkovy.
2) Kone, ktoré štartujú v prekážkových dostihoch, musia byť okované na všetkých štyroch nohách
a môžu byť okované podkovami s tupými ozubmi do maximálnej výšky 10 mm.
3) Dostihová komisia je povinná vylúčiť nesprávne okovaného (prípadne neokovaného) koňa
z dostihov. Ak sa nesprávne okovaný (prípadne neokovaný) kôň zúčastnil dostihov, nemôže byť
z tohto dôvodu dodatočne diskvalifikovaný.
Čl. 206
Používanie ostrôh je zakázané, s výnimkou steeplechase a cross-country, kde môže Dostihová
komisia schváliť ich použitie.
Čl. 207
Do 31. júla vrátane je zakázané použitie akéhokoľvek bičíka v dostihoch dvojročných koní.
Čl. 207a
V dostihoch vyhradených jazdcom žiakom a v dostihoch vyhradených spoločne jazdcom žiakom a jazdcom amatérom sa bičík nesmie používať.
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Čl. 208
Ak je na pobádanie koňa použitý bičík, musia byť dodržané tieto jeho rozmery (s výnimkou
uvedenou v predchádzajúcom článku):
a) maximálna celková dĺžka ... 76 cm,
b) minimálny priemer ... 8 mm,
c) maximálna dĺžka plácačky ... 10 cm,
d) maximálna šírka plácačky ... 4 cm,
e) minimálna dĺžka plácačky ... 2 cm,
pričom plácačka nesmie obsahovať žiadne spevnenia. Použitie bičíka, ktorý je schopný vydávať
elektrické impulzy alebo jednorázové výboje je zakázané.
Čl. 209
Dostihová komisia môže zakázať používanie bičíka na určitého koňa alebo určitému jazdcovi.
Táto skutočnosť musí byť uvedená v dostihovej správe a pri ďalšom štarte koňa alebo jazdca aj
v Dostihovom programe organizátora dostihov.
Čl. 210
V každom prípade je zakázané zbytočné, nevhodné a nadmerné používanie bičíka, ďalej pobádanie koňa rukou, oťažami a akoukoľvek inou pomôckou. Jazdec môže v kritickom úseku použiť
bičík maximálne štyri razy, v dostihoch dvojročných koní dva razy.
Výstroj a povolené pomôcky pri klusáckych dostihoch
Čl. 197a
Počas dostihov môže byť na ovplyvnenie výkonu koňa použitá iba pomôcka povolená Dostihovým poriadkom a použitá v súlade s jeho ustanoveniami.
Čl. 198a
Výstroj koňa a vodiča v klusáckych dostihoch pozostáva z povinne používaných súčastí a povolených pomôcok.
Čl. 199a
Povinne používané súčasti sú:
a) sulka môže byť široká maximálne 180 cm s minimálnou hmotnosťou 8 kg. Sulka musí mať
kryté kolesá a nesmie mať odpružené sedadlo.
b) postroje koňa pozostávajú minimálne z :
– podbrušníka s chrbátnikom, na ktorom sú remene na upútanie sulky, podchvostníka
a podchvostnej vložky,
– uzdičky, ktorá má minimálne: nátylník, čelenku, lícnice a zubadlo,
– oprát,
c) povinný výstroj vodiča: ochranná prilba, dres a biele nohavice, vhodná obuv,
d) viditeľne umiestnené štartové číslo.
Čl. 200a
Povolenými pomôckami sa rozumejú pomôcky, ktoré je možné použiť bez ohlásenia, sú
nimi: poprsnica, nákrčník, nánosník, nosné tienidlá, komplet na pútanie hlavy koňa (ček), vložky do uší, kryty uší, ochranné bandáže nôh textilné, chrániče nôh, gumené chrániče (zvony),
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závažia na nohy, vyviazanie jazyka, bič a rukavice, tienidlá, martingal, suspenzor, vyrovnávacie
tyčky (naháňky).
Čl. 201a
Ak sú kone, ktoré štartujú v klusáckych dostihoch okované, môžu mať na podkovách ozuby
maximálne 10 mm, alebo klince s hlavičkou vysokou maximálne 10 mm.
Čl. 202a
Bič používaný v klusáckych dostihoch môže mať maximálnu dĺžku 135 cm. Šľahúne nesmú byť
dlhšie ako 20 cm a nesmú byť vystužené. Použitie biča, ktorý je schopný dávať elektrické impulzy,
alebo jednorázový výboj, je zakázané a DK ho bude postihovať podľa ustanovení o sankciách.
Čl. 203a
1) Použiť bič je možné len tak, že vodič vedie úder kolmo zhora nadol, pričom v ruke
v ktorej drží bič drží súčasne aj opratu.
2) Údery vedené na telo koňa zboku, alebo zospodu, ako aj údery pri ktorých vodič súčasne
nedrží v ruke opratu, bude DK považovať za nevhodné použitie biča.
Čl. 204a
Za nadmerné použitie biča sa považuje:
a) opakované použitie (najmenej trojnásobné) pri ktorom kôň nezvyšuje rýchlosť
b) údery, ktoré zanechajú na tele koňa viditeľné stopy
c) celkove môže v kritickom úseku použiť vodič bič šesťkrát, v dostihoch dvojročných koní
trikrát.
Čl. 205a
Nevhodné a nadmerné použitie biča je zakázané a DK ho bude sankciovať podľa ustanovení
o sankciách.
Čl. 206a
Dostihová komisia môže zakázať používanie biča na určitého koňa, alebo určitému vodičovi.
Táto skutočnosť sa uvedie v dostihovej správe a pri ďalšom štarte aj v Dostihovom programe.
Čl. 207a
Pobádanie koňa koncami oprát je zakázané. Vodič môže poklepávať koňa bičom. Poklepávaním sa rozumie položenie biča na chrbát, alebo stehno koňa a jeho dvíhanie a spúšťanie ak výška
zdvihu nepresiahne 15 cm a vodič nechá bič padať vlastnou váhou. Počet týchto poklepávaní nie
je obmedzený článkom 204a.
Čl. 208a
Údery bičom na plechové číslo, alebo oje sulky sú zakázané a budú kvalifikované ako nevhodné použitie biča.
Čl. 209a
Je zakázané používať pomôcky vydávajúce, alebo zosilňujúce zvuk, alebo produkujúce
ultrazvuk.
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Váženie jazdcov pred dostihmi
Čl. 211
Hmotnostné zaťaženie, ktoré má kôň v dostihoch niesť, je stanovené propozíciami dostihov
(alebo ho stanoví handicaper) a úľavou jazdca.
Čl. 212
Každý jazdec štartujúci v dostihoch, musí byť odvážený v prítomnosti rozhodcu pri váhe pri
dodržaní všetkých ustanovení Dostihového poriadku týkajúcich sa hmotnostného zaťaženia koní
a váženia jazdcov.
Čl. 213
1) Za správnosť odváženia jazdca je zodpovedný rozhodca pri váhe.
2) Organizátor dostihov odovzdá rozhodcovi pri váhe pred vážením na prvé dostihy vážnu knihu, ktorá musí obsahovať: čísla koní podľa Dostihového programu organizátora dostihov, mená
koní, mená nominovaných jazdcov a hmotnostné zaťaženie koní podľa Dostihového programu
organizátora dostihov.
3) Rozhodca pri váhe pred každými dostihmi prekontroluje váhu a odváži jazdcov podľa vážnej knihy.
Čl. 214
Rozhodca pri váhe začne s vážením najneskôr 30 minút (otvorenie váhy) a skončí s ním najmenej 15 minút (uzavretie váhy) pred plánovaným časom štartu dostihov.
Dostihová komisia môže v odôvodnených prípadoch tieto termíny zmeniť, prípadne nariadiť
rozhodcovi pri váhe opätovné otvorenie váhy. Táto skutočnosť musí byť s uvedením dôvodov
oznámená prostredníctvom hlásateľa a uvedená v dostihovej správe.
Čl. 215
1) Pri vážení jazdca sa do jeho hmotnosti započítava hmotnosť sedla s príslušenstvom a hmotnosť ochrannej vesty. Uzda, zubadlo, oťaže, poprsník, martingal, dečka s číslom, tienidlá, bičík,
ochranná prilba, okuliare a čiapka nesmú byť pred dostihmi ani po nich vážené. Súčasťou stanoveného hmotnostného zaťaženia nie je ani akákoľvek časť výstroja umiestnená na nohách koňa.
Ak Dostihová komisia povolila jazdcovi používanie ostrôh, započítavajú sa tieto do hmotnosti
jazdca a jazdec je povinný vážiť sa s nimi pred dostihmi aj po nich.
2) Jazdcovi sa kompenzuje povinné nosenie ochrannej vesty, preto sa za hmotnosť jazdca
považuje hmotnosť o 1 kg nižšia ako je hmotnosť registrovaná váhou.
3) Ak si to vyžadujú poveternostné podmienky môže Dostihová komisia rozhodnúť o zvýšení
všetkých nesených hmotností na dostihovom dni alebo na časti dostihového dňa, ak sa poveternostné podmienky zmenia počas dostihového dňa, o 0,5 kg. Toto rozhodnutie musí byť okamžite
jazdcom oznámené prostredníctvom dostihového tajomníka a zverejnené hlásateľom.
Čl. 216
Pri vážení jazdca-žiaka a jazdca-amatéra musí byť prítomný majiteľ (splnomocnenec majiteľa), tréner alebo jeho zástupca, a tieto osoby sú povinné ohlásiť rozhodcovi pri váhe číslo koňa
v dostihoch a hmotnostné zaťaženie, ktoré je koňovi stanovené. Pri vážení jazdca môžu byť prítomný majiteľ, splnomocnenec majiteľa, tréner alebo jeho zástupca a tieto osoby sú v prípade
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svojej prítomnosti povinné ohlásiť rozhodcovi pri váhe číslo koňa v dostihoch a hmotnostné zaťaženie, ktoré je koňovi stanovené. V prípade neprítomnosti majiteľa, splnomocnenca majiteľa,
trénera alebo jeho zástupcu jazdec sám hlási rozhodcovi pri váhe číslo koňa v dostihoch a hmotnostné zaťaženie, ktoré je koňovi stanovené. Do vážnej knihy k štartovému číslu a menu koňa
a jazdca zapíše rozhodca pri váhe skutočnú hmotnosť jazdca (čl. 215 Dostihového poriadku).
Po odvážení všetkých jazdcov pre dané dostihy oznámi rozhodca pri váhe rozhodcovi v cieli,
či hmotnosť všetkých jazdcov súhlasí. Skutočne nesené hmotnosti musia byť na závodisku oznámené prostredníctvom hlásateľa pred štartom každých dostihov.
Čl. 217
Ak sa tréner, majiteľ alebo splnomocnenec majiteľa dopustili pri výpočte hmotnosti omylu,
musia omyl napraviť najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov.
Čl. 218
Po odvážení jazdca preberá tréner alebo jeho zástupca sedlo a tréner je zodpovedný za to, že
kôň bude osedlaný správnym sedlom s príslušenstvom.
Čl. 219
Najneskôr 15 minút pred plánovaným časom štartu dostihov sa všetci jazdci zhromaždia
vo vážnici alebo inej miestnosti na to určenej, odkiaľ môžu odísť len na pokyn rozhodcu pri štarte.
Čl. 220
Skutočné hmotnostné zaťaženie koňa môže presahovať správne uvedenú hmotnosť na prihláškach pri rovinových dostihoch dvojročných koní, dostihoch so štatútom Gd, L, I. kategórie
a II. kategórie maximálne 1 kg, v ostatných dostihoch maximálne 5 kg.
Čl. 221
Jazdec, ktorý sa včas nepodrobí váženiu pred dostihmi, bude postihnutý sankciou podľa ustanovení Dostihového poriadku o sankciách, s výnimkou prípadov, keď Dostihová komisia uzná, že
meškanie bolo zapríčinené neovplyvniteľnými okolnosťami.
Zmena jazdca v takomto prípade môže byť vykonaná po súhlase Dostihovej komisie.
Čl. 222
1) Ak jazdec nie je schopný dodržať hmotnostný limit dohodnutý pri prevzatí záväzku, môže
byť jeho hmotnosť so súhlasom Dostihovej komisie a trénera alebo majiteľa najneskôr 30 minút
pred štartom dostihov zvýšená maximálne o 1 kg a jazdec sa postihne sankciou podľa článku 409.
Limity uvedené v čl. 220 nemožno prekročiť.
2) Ak jazdec nie je schopný dodržať hmotnostný limit dohodnutý pri prevzatí záväzku a nepostupuje sa podľa odseku 1, alebo ak jeho fyzický stav alebo psychický stav, či iné závažné
dôvody ohrozujú plnohodnotný výkon, môže byť so súhlasom Dostihovej komisie nahradený
iným jazdcom s podmienkou, že môže jazdiť s rovnakou hmotnosťou ako pôvodný jazdec a spĺňa
ďalšie ustanovenia o účasti jazdcov v dostihoch. Namiesto návrhu na zmenu jazdca môže byť kôň
z vyššie uvedených dôvodov po súhlase Dostihovej komisie odvolaný z dostihov.
Čl. 223
Ak sa jazdcovi v časovom úseku medzi uzavretím váhy a prechodom koní do moci rozhodcu pri
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štarte stane nehoda, ktorá mu zabraňuje zúčastniť sa dostihov, môže Dostihová komisia povoliť, aby
na koňa nasadol iný jazdec, s podmienkou, že náhradný jazdec môže jazdiť s rovnakou hmotnosťou
ako pôvodný jazdec. Náhradník sa musí podrobiť všetkým formalitám váženia a musí zároveň spĺňať
všetky ďalšie ustanovenia o účasti jazdcov v dostihoch.
Ak sa nehoda stane jazdcovi až po prechode koní do moci rozhodcu pri štarte, nemôže sa kôň
zúčastniť dostihov.
Štart dostihov
Pred štartom

Zrušený 24. 3. 2015.

Čl. 224

Čl. 225
Na pokyn rozhodcu pri štarte odídu jazdci spoločne z vážnice do paddocku.
Čl. 226
Tréner koňa je zodpovedný za to, že kôň je privedený najneskôr 10 minút pred plánovaným
štartom do paddocku. S výnimkou dostihov so štatútom Graded, Listed a I. kategórie môže DK,
na základe písomnej žiadosti majiteľa alebo trénera dostihového koňa, prípadne ich zástupcov,
odovzdanej dostihovému tajomníkovi najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným časom štartu prvých dostihov, oslobodiť koňa od privedenia do paddocku, za poplatok každoročne stanovený
Dostihovou autoritou SR a zverejnený v jej oficiálnej tlačovine.
Čl. 227
Na pokyn rozhodcu pri štarte nasadnú všetci jazdci na kone.
Čl. 228
Na pokyn rozhodcu pri štarte alebo pomocného rozhodcu pri štarte na opustenie paddocku,
odídu všetci jazdci s koňmi na dráhu.
Čl. 229
1) Po príchode na dráhu musí každý jazdec s koňom absolvovať skúšobný cval, pričom časť
skúšobného cvalu sa uskutočňuje pred tribúnami a pod dohľadom Dostihovej komisie.
2) Pred prekážkovými dostihmi musí jazdec s koňom absolvovať bez cudzej pomoci skúšobný
skok cez určenú prekážku. Ak kôň odmietne poslušnosť, alebo ak pred prekážkou vybočí, môže
sa ešte raz pokúsiť absolvovať skúšobný skok. Ak ani opakovane neabsolvuje skúšobný skok,
nesmie sa zúčastniť dostihov. Ak padne kôň alebo jazdec, skúšobný skok nie je možné opakovať
a kôň sa nesmie zúčastniť dostihov.
3) Po skúšobnom cvale alebo po skúšobnom skoku sa jazdci s koňmi odoberú
na miesto štartu.
4) S výnimkou dostihov so štatútom Graded, Listed a I. kategórie môže DK, na základe písomnej žiadosti majiteľa alebo trénera dostihového koňa, prípadne ich zástupcov, odovzdanej
dostihovému tajomníkovi najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným časom štartu prvých dostihov,
oslobodiť koňa od skúšobného cvalu, za poplatok každoročne stanovený Dostihovou autoritou SR
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a zverejnený v jej oficiálnej tlačovine.
5) Od skúšobného cvalu nemôže byť oslobodený kôň s jazdcom - žiakom alebo jazdcom amatérom, ktorí neabsolvovali aspoň päť dostihov.
Čl. 230
Ak je súčasťou propozícií slávnostná prehliadka, musia sa jej zúčastniť všetky štartujúce kone
s jazdcami v sedle. Slávnostnú prehliadku absolvujú kone spoločne, a to v poradí podľa štartových čísiel. Rozhodca pri štarte môže toto poradie zmeniť s ohľadom na kone, ktoré svojím
chovaním ohrozujú ostatných účastníkov.
Dostihová komisia má právo vylúčiť z dostihov koňa, ktorý sa nezúčastnil predpísanej slávnostnej prehliadky. Vinníka postihne sankciou primeranou miere zavinenia.
Čl. 231
Každé narušenie prípravy priebehu dostihov v paddocku, alebo do príchodu na miesto štartu,
ktoré spôsobí niektorý z účastníkov dostihov, oznámi rozhodca pri štarte Dostihovej komisii, ktorá vinníka postihne primeranou sankciou. Každé takéto narušenie na mieste štartu postihne sám
rozhodca pri štarte v súlade s právomocami, vyplývajúcimi z ustanovení Dostihového poriadku.
Čl. 232
Počas dostihového dňa smú do paddocku vstúpiť iba kone, ktoré štartovali v predchádzajúcich
dostihoch, alebo kone, ktoré budú štartovať v najbližších dostihoch.
Ďalej je počas dostihového dňa povolený vstup do paddocku bez výslovného súhlasu Dostihovej komisie len dostihovým funkcionárom dostihového dňa a majiteľom, ich splnomocnencom, trénerom, vodičom a jazdcom koní, ktoré štartujú v najbližších dostihoch. Porušenie tohto
ustanovenia ohlási vedúci zboru usporiadateľov Dostihovej komisii, ktorá ho v súlade so svojimi
právomocami postihne primeranou sankciou.
Štart
Všeobecné ustanovenia o štarte
Čl. 233
Všetky kone musia byť včas pripravené na štart na mieste štartu. Koňa, ktorý včas nepríde na
miesto štartu, môže Dostihová komisia vylúčiť z dostihov.
Čl. 234
Po príchode na miesto štartu prekontroluje rozhodca pri štarte pripravenosť všetkých koní a
jazdcov na dostihy. Po ukončení tejto kontroly sa kone nachádzajú v moci rozhodcu pri štarte. Rozhodnutie o tom, či kôň bol, alebo nebol v moci rozhodcu pri štarte, je plne v kompetencii rozhodcu
pri štarte a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.
Čl. 235
Pokyn na odštartovanie dáva rozhodcovi pri štarte Dostihová komisia. Tento pokyn musí byť
zvukovým alebo svetelným signálom sprostredkovaný aj obecenstvu (prípadne vyhlásený prostredníctvom hlásateľa).
Rozhodca pri štarte po vyhlásení tohto pokynu zdvihne červenú zástavku. V prípade, že Do- 55 -

stihová komisia nemôže dať rozhodcovi pri štarte pokyn, nesmie rozhodca pri štarte odštartovať
dostihy pred plánovaným časom štartu uvedeným v Dostihovom programe organizátora dostihov.

Používajú sa tieto druhy štartov:
a) štart zo štartovacích boxov
b) štart štartovacím strojom
c) štart zástavkou

Čl. 236

Štart zo štartovacích boxov
Čl. 237
Každý kôň musí byť pripravený na štart zo štartovacích boxov. Za túto spôsobilosť zodpovedá
vždy tréner.
Čl. 238
Kôň je do boxu zavádzaný zavádzačom. Zavádzač musí mať na hlave pri zavádzaní koňa
do štartovacieho boxu nasadenú a riadne pripevnenú ochrannú prilbu. Za správanie sa a oblečenie zavádzačov plne zodpovedá tréner zavádzaného koňa. Funkciu zavádzača nesmie vykonávať
osoba mladšia ako 16 rokov. Tréner môže najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným štartom prvých
dostihov požiadať Dostihovú komisiu prostredníctvom dostihového tajomníka o povolenie dvoch
zavádzačov za poplatok každoročne stanovený Dostihovou autoritou SR.
Čl. 239
Kone sú po pokyne rozhodcu pri štarte „Do boxov!“, sprevádzaného zdvihnutím červenej
zástavky, zavádzané do boxov. Kone sú zavádzané do boxov označených ich štartovými číslami.
Poradie zavádzania koní do boxov je dané ich štartovými číslami. Odchýlky od tohto pravidla
(napríklad po uvoľnení niektorého boxu koňom, ktorý sa nezúčastní dostihov) sú plne v kompetencii rozhodcu pri štarte. Ten môže takisto nariadiť, aby kôň, ktorý sa bráni vstupu do boxov,
alebo ktorého vstup do boxov úmyselne zdržiava jeho jazdec, resp. zavádzač, bol zavedený do
vonkajšieho boxu.
Čl. 240
Ak rozhodca pri štarte usúdi, že kôň je nedostatočne vycvičený na štart z boxov, oznámi túto
skutočnosť Dostihovej komisii súčasne s návrhom na nápravné opatrenia. Tieto nápravné opatrenia môžu zahŕňať:
a) povinnosť trénera, žiadať pre takéhoto koňa pri oznámení štartujúcich koní najvyššie štartové
číslo; pri prvom uložení tejto povinnosti maximálne na nasledujúce dva štarty;
b) povinnosť preskúšania koňa zo schopnosti štartovať z boxov pred jeho ďalším štartom z boxov;
c) dištancovanie koňa z dostihov štartovaných boxami na dobu, ktorá pri prvom prehrešku
nesmie presiahnuť dva mesiace.
Čl. 241
Časový limit na vstup koní do štartovacích boxov sú štyri minúty, v prípade ak sa do moci rozhodcu pri štarte dostane deväť a viac koní je limit na vstup päť minút. Ak kôň nevstúpi do boxov
v časovom limite, vylúči ho rozhodca pri štarte zdvihnutím modrej zástavky.
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Čl. 242
1) Rozhodca pri štarte dáva pokyn na štart z boxov otvorením predných dverí boxov a sklopením červenej zástavky.
2) Rozhodca pri štarte môže dať pokyn na štart z boxov len vtedy, keď sú všetky zadné aj predné dvierka boxov zatvorené a pred boxami a za boxami (tu aspoň vo vzdialenosti dvoch metrov)
sa nik nenachádza.
3) Prítomnosť akejkoľvek osoby v zóne dvoch metrov za boxami v okamihu štartu nie je
dostatočným dôvodom na protest, ale rozhodca pri štarte môže takúto osobu postihnúť sankciou
primeranou priestupku.
4) V okamihu štartu nesmie byť žiaden kôň akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný zavádzačom.
Štart klusáckych dostihov
Čl. 224a
Všetky štartujúce kone musia byť najneskôr 10 minút pred plánovaným štartom na dráhe.
Ak propozície predpisujú slávnostnú prehliadku, musia sa v určený čas dostaviť na miesto
prehliadky.
Čl. 225a
Za dodržanie čl. 224a zodpovedá vodič klusáka. Nedodržanie ustanovení článku 224a môže
DK postihnúť vylúčením koňa z dostihov.
Čl. 226a
Tri minúty pred štartom sa účastníci zhromaždia na určenom mieste, odkiaľ na pokyn technického pracovníka odídu na miesto štartu.
Čl. 227a
Klusácke dostihy sa štartujú:
a) štartovacími gumami
b) štartovacím autom – autoštart
c) letmým štartom bez štartovacieho auta
Čl. 228a
Klusácke dostihy bez vyrovnania metráže je možné odštartovať všetkými troma spôsobmi.
Čl. 229a
Plynutie času do štartu počnúc piatou minútou hlási rozhodcovi pri štarte DK. Hlásia sa celé
minúty, pričom v poslednej minúte sa hlási aj posledných tridsať sekúnd.
Čl. 230a
Pri ohlásení posledných tridsiatich sekúnd dáva DK súčasne rozhodcovi pri štarte povolenie k štartu.
Štart klusáckych dostihov štartovacími gumami
Čl. 231a
Po obdržaní povolenia štartu vydá rozhodca pri štarte pokyn: „Na miesta“ a zdvihne červenú zástavku.
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Vodiči podľa štartových čísel privedú kone do územia zodpovedajúceho im pridelenej méte.
Toto územie je vpredu ohraničené napnutou štartovacou gumou. Keď vodič zaujme jemu prislúchajúce miesto, otočí koňa v smere dostihov a do pokynu „Štart“ sa môže krokom blížiť
k štartovacej gume. Na pokyn „Štart“, pustia pomocníci štartové gumy. Rozhodca pri štarte skloní
červenú zástavku.
Čl. 232a
1) Počas štartu zaujíma pomocný rozhodca pri štarte miesto pri vnútornom okraji dráhy 150 m
od prvej štartovej gumy. Na pokyn „Na miesta“ vztýči bielu zástavku.
2) V prípade platného štartu pomocný rozhodca pri štarte skloní bielu zástavku a opustí dráhu.
V prípade neplatného štartu zastaví účastníkov dostihov mávaním zástavkou. Toto môže urobiť
aj vtedy, ak hlavný rozhodca pri štarte sklonil červenú zástavku, ale došlo k porušeniu ustanovení
Dostihového poriadku.
Štart klusáckych dostihov štartovacím autom
Čl. 233a
Pri štartovaní autom je rozhodca pri štarte na štartovej méte a pomocný rozhodca pri štarte
zaujíma miesto na štartovacom aute chrbtom v smere dostihov. Po oznámení, že do štartu chýba
30 sekúnd vydá pomocný rozhodca pri štarte pokyn „Na miesta“. Na tento pokyn účastníci zaujmú určené miesta za štartovacím vozidlom a rozhodca pri štarte na méte vztýči červenú zástavku.
Ihneď po povolení štartu sa štartovacie vozidlo dá do pohybu bez ohľadu na to, či všetci účastníci
zaujali určené miesto. Rýchlosť vozidla nesmie brzdiť kone. Rozhodca pri štarte odštartuje dostihy v momente, keď štartovú métu preťala hlava prvého koňa. Na znamenie úspešnosti štartu
skloní červenú zástavku.
Čl. 234a
Ak rozhodca pri štarte neuzná štart za regulárny, neskloní červenú zástavku a pomocný rozhodca
pri štarte na vozidle dá vodičom signál o neplatnosti mávaním bielou zástavkou.
Letmý štart klusáckych dostihov
Čl. 235a
1) Pri tomto druhu štartu zaujme rozhodca pri štarte miesto na štartovej méte a pomocný rozhodca pri štarte v dráhe 150 m od miesta štartu.
2) Účastníci dostihov zaujmú miesto 150 m pred štartovacou métou. Po obdržaní povolenia
k štartu vydá rozhodca pri štarte pokyn: „Na štart“ a vztýči červenú zástavku. Na tento pokyn sa
účastníci majú klusom blížiť k štartovej méte tak, aby na túto métu prišli už v dostihovej rýchlosti.
3) Rozhodca pri štarte odštartuje dostihy v momente, keď hlava prvého koňa dosiahne štartovaciu métu. Na znamenie úspešnosti štartu skloní červenú zástavku a pomocný rozhodca pri
štarte bielu zástavku. Ak štart nebol platný, zastaví pomocný rozhodca pri štarte dostihy mávaním
bielou zástavkou.
Čl. 236a
Ak všetci účastníci nemali pri štarte rovnaké podmienky, môže Dostihová komisia zastaviť dostihy
všetkými dostupnými prostriedkami (siréna, rozhlas, vysielačky a pod.) a nariadiť opakovať štart.
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Čl. 237a
Nezaujatie miesta za štartovacím autom, nedostatok rýchlosti, chyba koňa (zacválanie, ľaknutie sa a pod.) nie je dôvodom opakovania štartu. Opakovať štart možno iba v prípade, že nerovnaké podmienky vznikli zásahom iného účastníka dostihov, alebo iným porušením Dostihového
poriadku a prevádzkového poriadku.
Čl. 238a
1) Rozhodca pri štarte postihne sankciou nedisciplinované správanie sa účastníkov počas štartu.
2) Úmyselné, alebo opakované marenie štartu postihne DK sankciou, alebo vylúčením previnilcov z dostihov.
Čl. 239a
DK postihne nedisciplinovanosť, ktorá má vplyv na výsledok dostihov (napríklad nezaujatie
miesta za štartovacím autom, alebo zámerné zaostávanie počas letmého štartu) sankciou podľa
závažnosti konania.
Čl. 240a
DK sankcionuje vodiča klusáka, ktorý vedome zaujal výhodnejšiu štartovaciu pozíciu.
Štart štartovacím strojom a štart zástavkou
Čl. 243
Kone štartujú z miesta, v mimoriadnych prípadoch z kroku.
Čl. 244
1) Kone, ktoré svojou vzdorovitosťou alebo nepokojom ohrozujú ostatných účastníkov štartu,
zaradí rozhodca pri štarte na vonkajšiu stranu posledného radu.
2) Rozhodca pri štarte môže povoliť alebo nariadiť, aby vzdorujúcemu koňovi pomáhal vodič. Ten
pri tom nesmie používať bičík, ani žiaden podobný pomocný prostriedok na usmernenie koňa. Kôň
držaný vodičom musí byť vykázaný na vonkajšiu stranu posledného radu.
3) Ak nemôže byť štart vykonaný do štyroch minút kvôli vzdorovitosti alebo nepokoju niektorého z účastníkov, má Dostihová komisia právo nariadiť štart bez tohto účastníka. Rozhodca pri
štarte následne vytiahne namiesto červenej zástavky modrú na znamenie, že štart bude uskutočnený bez vzdorujúceho koňa.
4) Tréner môže najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov požiadať DK
prostredníctvom dostihového tajomníka, aby bol kôň vedený na štart, za poplatok každoročne
stanovený Dostihovou autoritou SR.
5) Ak rozhodca pri štarte usúdi, že kôň je nedostatočne vycvičený na štart zástavkou alebo
štartovacím strojom, oznámi túto skutočnosť Dostihovej komisii súčasne s návrhom na nápravné
opatrenia. Nápravnými opatreniami sú:
a) povinnosť trénera, aby pre takéhoto koňa pri oznámení štartujúcich koní žiadal najvyššie štartové číslo,
b) dištancovanie koňa z dostihov štartovaných zástavkou alebo štartovacím strojom na
dobu, ktorá od prvého prehrešku nesmie presiahnuť dva mesiace.
Čl. 245
1) Pokyn na štart štartovacím strojom dáva rozhodca pri štarte vymrštením štartovej pásky
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a sklonením červenej zástavky.
2) Pokyn na štart zástavkou dáva rozhodca pri štarte sklonením červenej (modrej) zástavky.
Čl. 246
Akonáhle rozhodca pri štarte skloní červenú (modrú) zástavku, pomocný rozhodca pri štarte,
ktorý musí v tomto okamihu zaujímať postavenie minimálne 150 metrov pred miestom štartu pri
vnútornom okraji vytýčenej dráhy, skloní bielu zástavku na znamenie platnosti štartu. Pomocný
štartér nesmie opustiť svoje stanovisko (resp. najbližšie dostatočne bezpečné miesto) skôr, než ho
minie prvý kôň.
Čl. 247
Ak rozhodca pri štarte usúdi, že štart bol do takej miery nesprávny (z dôvodu zlyhania
štartovacieho zariadenia alebo z dôvodu neobvyklého správania sa ktoréhokoľvek účastníka
dostihov), že mohol ktoréhokoľvek účastníka poškodiť, resp. obmedziť, má rozhodca pri štarte právo prehlásiť štart za neplatný. V tomto prípade okamžite zdvihne červenú (modrú) zástavku a následne pomocný rozhodca pri štarte zdvihne bielu zástavku. Z takejto signalizácie
pomocného rozhodcu pri štarte vyplýva pre jazdcov povinnosť zadržať kone a vrátiť sa na
miesto štartu. Opakovaného štartu sa nemôžu zúčastniť kone vylúčené podľa ustanovení čl. 241
a čl. 244 ods. 3 Dostihového poriadku.
Čl. 248
Štart je neplatný aj vtedy, ak pomocný rozhodca pri štarte neodôvodnene (omylom) signalizuje
jeho neplatnosť.
Čl. 249
1) Ak po signále rozhodcu pri štarte a pomocného rozhodcu pri štarte o neplatnosti štartu nezadrží ani jeden jazdec koňa, budú takto odbehnuté dostihy anulované.
2) Ak po signále rozhodcu pri štarte a pomocného rozhodcu pri štarte o neplatnosti štartu zadrží koňa iba jeden jazdec a vráti sa s ním na miesto štartu, bude takýto kôň považovaný za koňa,
ktorý absolvoval tzv. dostihy jedného koňa, a tým pádom bude prehlásený za víťaza.
3) Ak po signále rozhodcu pri štarte a pomocného rozhodcu pri štarte o neplatnosti štartu
zadrží kone iba niekoľko jazdcov a vrátia sa s nimi na miesto štartu, budú dostihy opätovne odštartované hneď ako sa uvoľní dráha.
4) Kone, ktoré po signále rozhodcu pri štarte a pomocného rozhodcu pri štarte o neplatnosti
štartu, dokončili kurz rovinových alebo prekážkových dostihov (prípadne po takomto signále
nepokračovali len v dôsledku pádu), budú vylúčené z opakovaného štartu. Počínanie ich jazdcov
sa bude považovať za porušenie ustanovení Dostihového poriadku.
Čl. 250
Rozhodnutie rozhodcu pri štarte o platnosti a neplatnosti štartu je konečné a nemožno proti
nemu podať opravný prostriedok.
Čl. 251
Všetci jazdci sú povinní rešpektovať pokyny a nariadenia rozhodcu pri štarte a majú povinnosť
správne odštartovať. Po odštartovaní je rozhodca pri štarte povinný oznámiť Dostihovej komisii
všetky okolnosti, ktoré ovplyvnili priebeh štartu a zároveň všetky sankcie, ktoré v súlade so svojimi právomocami uložil.
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Priebeh dostihov
Čl. 252
Je neprípustné, vyslať do dostihov koňa, ktorého zdravotný stav alebo stupeň trénovanosti
neumožňujú dostatočne preukázať dostihové schopnosti.
Akékoľvek príčiny, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť koňa, je jeho tréner, majiteľ
alebo splnomocnenec majiteľa povinný ohlásiť Dostihovej komisii najneskôr 1,5 hodiny pred
plánovaným časom štartu prvých dostihov, výnimočne najneskôr 10 minút pred štartom dostihov.
Organizátor ich následne musí oznámiť prostredníctvom hlásateľa dostihovej verejnosti.
Čl. 253
Je neprípustné vyslať do dostihov koňa bez úmyslu dosiahnuť víťazstvo alebo čo najlepšie
umiestnenie (s výnimkou uvedenou v čl. 257 Dostihového poriadku).
Čl. 253a
Príkazy a inštrukcie môže jazdec prijať len od trénera (zástupcu trénera), majiteľa alebo splnomocnenca majiteľa koňa, pre ktorého v dostihoch jazdí.
Čl. 254
Je neprípustné dávať jazdcovi príkazy a inštrukcie, ktorých realizácia by mu zabránila regulárnym spôsobom zvíťaziť alebo dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie (s výnimkou uvedenou v čl.
257 Dostihového poriadku).
Čl. 255
Každý jazdec má povinnosť snažiť sa dosiahnuť so svojím koňom regulárnym spôsobom víťazstvo alebo čo najlepšie umiestnenie (s výnimkou uvedenou v čl. 257 Dostihového poriadku).
Čl. 256
Akákoľvek dohoda, ktorá má za cieľ ovplyvnenie výsledku dostihov spôsobom, ktorý je
v rozpore s ustanoveniami Dostihového poriadku, sa považuje za neplatnú.
Čl. 257
Ak stajňa vyšle do dostihov dva alebo viac koní, môže tréner alebo majiteľ niektorého zo
svojich koní predurčiť ako víťaza a ďalšieho poveriť úlohou vodiča. Ak bojuje o víťazstvo predurčený kôň s vodičom, je povinnosťou jazdca vodiča nechať zvíťaziť predurčeného koňa. V prípade,
že predurčený kôň z akýchkoľvek dôvodov nezasiahne do boja o víťazstvo, potom pre jazdca
vodiča platí ustanovenie čl. 255 Dostihového poriadku. Stanovenie predurčeného víťaza a vodiča
musí byť Dostihovej komisii nahlásené najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným štartom prvých
dostihov a následne musí byť o ňom informovaná dostihová verejnosť prostredníctvom hlásateľa.
Čl. 258
Povinnosťou jazdca počas dostihov je:
a) poznať podrobne trať dostihov;
b) viesť koňa na úseku trate od štartu až po pomocného rozhodcu pri štarte v rovnakej vzdialenosti od vnútornej bariéry;
c) snažiť sa, aby ním jazdený kôň počas dostihov nebočil, netiesnil, nevyvolával kolízne situ- 61 -

ácie, nenarážal do iného koňa a nekrižoval;
d) nenechať si pomôcť pri prekonávaní prekážok v prekážkových dostihoch, ani nedovoliť
poskytnutie akejkoľvek formy pomoci, ktorá by mohla pri zdolávaní prekážky pomôcť ním jazdenému koňovi;
e) na pobádanie koňa používať len prostriedky, ktoré sú v súlade s ustanoveniami Dostihového
poriadku a používať tieto prostriedky úmerne okolnostiam, za ktorých sú použité;
f) zadržať koňa pri zjavných príznakoch zranenia alebo vyčerpania;
g) nepokračovať v dostihoch po páde jazdca alebo koňa, prípadne po druhom odmietnutí prekonania prekážky;
h) v dostihoch cez prútené prekážky a steeplechase prvých 600 m po štarte nebrať koňa späť.
i) plne sa sústrediť na vedenie koňa, vyvinúť maximálne úsilie pri jeho podpore a zdržať sa akýchkoľvek verbálnych alebo iných prejavov, ktoré priamo nesúvisia s vedením
a podporou koňa v dostihoch, najmä v ich kritickom úseku, s výnimkou prípadov popísaných
v písmene f).
Čl. 259
Čas dostihov sa meria buď elektronicky, alebo dvomi prekontrolovanými stopkami. V druhom
prípade je výsledným časom dostihov priemer nameraných časov.
Čl. 260
V rovinových dostihoch bude kôň diskvalifikovaný vtedy, ak nedosiahne úroveň dištančného
medzníka v okamihu, keď víťaz prebehol cieľom.
Čl. 261
Ak výkon koňa v dostihoch kvalifikuje Dostihová komisia ako náhlu a neohlásenú zmenu
formy, je Dostihová komisia povinná okamžite si vyžiadať od trénera a jazdca koňa patričné vysvetlenie. Ak bude toto vysvetlenie považovať za neuspokojivé, je povinná prijať opatrenia podľa
príslušných ustanovení Dostihového poriadku o sankciách. Výsledok uvedie v dostihovej správe
a vyhlási prostredníctvom hlásateľa.
Čl. 262
Ak v dostihoch štartuje len jeden kôň (tzv. dostihy jedného koňa), nie je nevyhnutné, aby
absolvoval celú trať dostihov. Za absolvovanie dostihov bude považované splnenie ustanovení
Dostihového poriadku o vážení sa jazdcov pred dostihmi. Okrem toho sa kôň musí nasedlaný
dostaviť na dráhu, po ktorej absolvuje skúšobný cval. Ak ide o prekážkové dostihy, musí kôň absolvovať skúšobný skok. Následne bude takýto kôň prehlásený za víťaza dostihov. Váženie jazdca
po dostihoch sa nepožaduje.
Priebeh klusáckych dostihov
Čl. 247a
Povinnosťou vodiča počas dostihov je:
a) viesť koňa na úseku od štartu až po pomocného rozhodcu pri štarte v rovnakej vzdialenosti
od vnútornej bariéry,
b) zabrániť tomu, aby ním vedený kôň bočil, tiesnil, narážal a križoval iného koňa,
c) ak kôň zacvála a je to možné, vyviesť ho okamžite na vonkajšiu časť dráhy,
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d) zadržať koňa, ak došlo k zraneniu, alebo ak javí známky veľkého vyčerpania,
e) vodič smie na podporu koňa použiť len prostriedky uvedené v tomto Dostihovom poriadku.
Čl. 248a
Kôň musí absolvovať dostihy klusom. DK diskvalifikuje koňa, ak:
a) získaval pôdu cvalom (pri cvale sa pohyboval rýchlejšie, alebo rovnako rýchlo ako klusajúce kone),
b) počas dostihov šiel nečistými chodmi, t. j. trojtaktom (zadné nohy cválajú a predné klušú),
alebo mimochodom (súčasný pohyb hrudnej a panvovej končatiny na jednej strane v jednom
smere),
c) precválal cieľom, alebo prešiel cieľom nečistým chodom,
d) cválal viac ako 75 m.
Čl. 249a
Čas dostihov sa meria elektronicky pre každého klasifikovaného koňa, alebo ručne pre najmenej päť koní. Pre ručné merania je možné použiť len prekontrolované stopky, pričom čas víťaza
sa meria dvoma stopkami a za výsledný čas sa považuje priemer týchto meraní.
Čl. 250a
Pre každého klasifikovaného koňa sa prepočíta kilometrový čas.
Čl. 251a
Kôň, ktorý nebol na dištančnom medzníku v čase keď víťaz prechádzal cieľom, bude diskvalifikovaný. DK vyzve trénera na vysvetlenie výkonu koňa, ktorý nedosiahol dištančný medzník
a pokiaľ ide o nepripravenosť koňa do dostihov, postihne ho sankciou.
Čl. 252a
1) Je neprípustné, vyslať do dostihov koňa, ktorého zdravotný stav alebo stupeň trénovanosti
neumožňujú dostatočne preukázať dostihové schopnosti.
2) Akékoľvek príčiny, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť koňa, je jeho tréner, majiteľ
alebo splnomocnenec majiteľa povinný ohlásiť Dostihovej komisii najneskôr 1,5 hodiny pred
plánovaným časom štartu prvých dostihov, výnimočne najneskôr 10 minút pred štartom dostihov.
Organizátor ich následne musí oznámiť prostredníctvom hlásateľa dostihovej verejnosti.
Čl. 253a
Je neprípustné vyslať do klusáckych dostihov koňa bez úmyslu dosiahnuť víťazstvo alebo čo
najlepšie umiestnenie (s výnimkou uvedenou v čl. 258a Dostihového poriadku).
Čl. 254a
Príkazy alebo inštrukcie môže vodič prijať len od trénera (zástupcu trénera), majiteľa alebo
splnomocnenca majiteľa, pre ktorého v dostihoch jazdí.
Čl. 255a
Je neprípustné dávať vodičovi príkazy a inštrukcie, ktorých realizácia by mu zabránila regulárnym spôsobom zvíťaziť alebo dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie (s výnimkou uvedenou v čl.
258a Dostihového poriadku).
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Čl. 256a
Každý vodič má povinnosť snažiť sa dosiahnuť so svojím koňom regulárnym spôsobom víťazstvo alebo čo najlepšie umiestnenie (s výnimkou uvedenou v čl. 258a Dostihového poriadku).
Čl. 257a
Akákoľvek dohoda, ktorá má za cieľ ovplyvnenie výsledku klusáckych dostihov spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami Dostihového poriadku, sa považuje za neplatnú.
Čl. 258a
Ak stajňa vyšle do dostihov dva alebo viac koní, môže tréner alebo majiteľ niektorého zo svojich koní predurčiť ako víťaza a ďalšieho poveriť úlohou ťahúňa dostihov. Ak bojuje o víťazstvo
predurčený kôň s ťahúňom dostihov, je povinnosťou vodiča nechať zvíťaziť predurčeného koňa.
V prípade, že predurčený kôň z akýchkoľvek dôvodov nezasiahne do boja o víťazstvo, potom
pre vodiča platí ustanovenie Dostihového poriadku čl. 256a. Stanovenie predurčeného víťaza a
ťahúňa dostihov musí byť Dostihovej komisii nahlásené najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným
štartom prvých dostihov a následne musí byť o ňom informovaná dostihová verejnosť prostredníctvom hlásateľa.
Výrok rozhodcu v cieli
Čl. 263
O víťazstve a poradí koní, ktoré prebehli cieľom, rozhoduje rozhodca v cieli. Pri výkone funkcie
mu asistujú pomocní rozhodcovia v cieli. Prebehnutím cez cieľ sa v cvalových dostihoch rozumie
precválanie cez cieľ celým telom a v klusáckych dostihoch preklusanie cez cieľ celým telom.
Čl. 264
Za víťaza prehlásia koňa, ktorý sa s jazdcom v sedle ako prvý nosom dotkne pomyselnej
cieľovej čiary, pričom musí následne prebehnúť cieľom celým telom a musí niesť predpísané
hmotnostné zaťaženie. Kôň, ktorý víťaza najbližšie nasleduje, sa umiestnil ako druhý, musí však
takisto splniť vyššie uvedené podmienky. Rovnakým spôsobom sa určuje tretí a každý ďalší
umiestnený kôň. Rozhodca v cieli zachytáva poradie všetkých koní, ktoré prebehnú cieľom. Pomocným prostriedkom, ktorý rozhodcovi v cieli slúži na rozlíšenie poradia koní v cieli, je cieľová
fotografia (film) alebo videozáznam.
Čl. 265
1) Ak prebehnú dva kone cieľom súčasne a ani s pomocou cieľovej fotografie (filmu) nemôže rozhodca v cieli rozhodnúť, ktorý z nich je víťazom, označí dobeh ako súčasné víťazstvo.
To isté platí aj pre umiestnené kone (súčasné umiestnenie) a aj pre prípad súčasného prebehu
viacerých koní cieľom.
2) Ak dva kone dosiahnu súčasné víťazstvo, je nasledujúci kôň považovaný za tretieho v poradí. Ak takto dobehnú tri kone, je nasledujúci kôň považovaný za štvrtého a podobne. To isté platí
aj pre umiestnené kone.
Čl. 266
Rozhodca v cieli dá poradie, v ktorom kone dobehli do cieľa, vyvesiť na tabuľu umiestnenú
tak, aby bola dobre viditeľná aj z miest prístupných dostihovému obecenstvu. Ak rozhodca v
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cieli čaká upresnenie od cieľovej fotografie, dá vyvesiť tabuľku „Foto“ a až po preskúmaní
cieľovej fotografie dá vyvesiť poradie, v ktorom kone dobehli do cieľa. Pri vyhodnocovaní
cieľovej fotografie musí byť prítomný aspoň jeden člen Dostihovej komisie.
Po vyhodnotení cieľovej fotografie je rozhodca v cieli povinný zabezpečiť jej vyvesenie na
všeobecne prístupné miesto v areáli závodiska.
Čl. 267
1) Výrok rozhodcu v cieli musí obsahovať okrem poradia koní, v ktorom dobehli do cieľa,
aj tieto údaje:
a) spôsob, akým bolo víťazstvo dosiahnuté. Stupnica znie: „tuhý boj“ - „boj“ - „iste“ „ľahko“ - „veľmi ľahko“ - „zadržane“;
b) vzdialenosti (odstupy), ktoré boli v cieli medzi jednotlivými koňmi. Stupnica znie: „súčasne“ - „nos“ - „krátka hlava“ - „hlava“ - „krk“ - časť dĺžky (pol, trištvrte) - počet dĺžok jedna až štyri,
prípadne aj časť dĺžky (napríklad štyri a pol dĺžky) - počet celých dĺžok, ak ide o päť a viac dĺžok (bez
časti dĺžok). Ak je vzdialenosť väčšia ako 20 dĺžok, znie výrok „ďaleko“.
2) Dĺžka v cieli sa meria od nosa vpredu bežiaceho koňa po nos nasledujúceho koňa. Rozhodca
v cieli musí takto stanoviť vzdialenosti medzi všetkými koňmi, ktoré prebehli cieľom;
c) čas odštartovania dostihov;
d) čas víťazného koňa;
e) prípadne aj medzičasy a ostatné skutočnosti, ktoré ovplyvnili priebeh dostihov.
3) Rozhodca v cieli zapíše svoj výrok do predpísaného protokolu, protokol podpíše a odovzdá
dostihovému tajomníkovi, ktorý ho ďalej odovzdá Dostihovej komisii.
Čl. 268
Ak rozhodca v cieli stanoví poradie preukázateľne chybne, môže Dostihová komisia počas svojho
funkčného obdobia na podnet ktoréhokoľvek účastníka dostihovej prevádzky alebo organizátora dostihov chybne stanovené poradie po vypočutí rozhodcu v cieli opraviť.
Čl. 269
Výrok rozhodcu v cieli je záväzný pre výsledok dostihov až po odvážení jazdcov po dostihoch
a schválení Dostihovou komisiou.
Čl. 270
Po schválení Dostihovou komisiou dostihový tajomník zabezpečí vyvesenie výroku rozhodcu
v cieli na všeobecne prístupné miesto v areáli závodiska, originál výroku uloží ako doklad a nechá
výrok zverejniť prostredníctvom hlásateľa. Ak je vo výroku rozhodcu v cieli na dotovanom alebo
prémiovanom mieste menšia vzdialenosť (odstup) ako pol dĺžky a cieľová fotografia je k dispozícii,
zabezpečí dostihový tajomník aj jej vyvesenie na všeobecne prístupnom mieste v areáli závodiska.
Váženie jazdcov po dostihoch
Čl. 271
1) Po dostihoch sú umiestnení jazdci povinní nechať sa odvážiť rozhodcom pri váhe (s výnimkami uvedenými v čl. 262 a čl. 275 Dostihového poriadku).
2) Na váženie príde vždy o jedného jazdca viac, než je dotovaných miest. Títo jazdci sa musia
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okamžite po dobehu dostihov zhromaždiť na určenom mieste, kde zosadnú, bez cudzej pomoci koňa
odsedlajú, resp. odstroja, a odídu na pokyn rozhodcu pri štarte na váženie. Pri vážení po dostihoch
sa jazdec váži presne s tým výstrojom, s ktorým sa vážil pred dostihmi. Pred odvážením musí jazdec
odovzdať dečku s číslom rozhodcovi pri váhe.
Čl. 272
Rozhodca pri váhe zapisuje do vážnej knihy hmotnosti jazdcov po dostihoch a čas začiatku
a konca váženia po dostihoch.
Čl. 273
Váženie jazdcov po dostihoch musí byť ukončené najneskôr 10 minút po dobehu dostihov. Koniec váženia je oznámený signálom alebo prostredníctvom hlásateľa aj divákom.
Čl. 274
Ak sa počas dostihov zraní kôň, ktorého jazdcovi vyplýva z ustanovení Dostihového poriadku
povinnosť nechať sa po dostihoch odvážiť, môže jazdec z takéhoto koňa zosadnúť a doviesť ho na
určené miesto pešo, prípadne po oznámení Dostihovej komisii takéhoto koňa ešte pred príchodom na
určené miesto odsedlať. Do vážnice sa v takomto prípade musí dostať pod nepretržitým dozorom osoby určenej Dostihovou komisiou. Inak tu bez zmien platí ustanovenie čl. 271 Dostihového poriadku.
Čl. 275
Ak sa jazdec počas dostihov zraní, alebo ho postihne náhla indispozícia, môže byť jazdec
do vážnice dopravený s cudzou pomocou. Koňa odsedlá tréner pod dozorom dostihového tajomníka. Pri vážnom zranení jazdca alebo jeho výraznej náhlej indispozícii môže Dostihová komisia
od jeho váženia po dostihoch upustiť. Ak sa tak nestane, musia byť dodržané ustanovenia predchádzajúcich článkov.
Čl. 276
Dostihová komisia takisto môže určiť, aby sa ľubovoľný ďalší jazdec, ktorý sa zúčastnil dostihov, podrobil váženiu po dostihoch s dodržaním všetkých ustanovení predchádzajúcich článkov.
Čl. 277
Dostihová komisia postihne podľa ustanovení Dostihového poriadku o sankciách jazdca:
a) ktorý sa pred vážením po dostihoch dotkne kohokoľvek (nevzťahuje sa na gratulácie) alebo
čohokoľvek, s výnimkou svojho koňa a výstroja, pričom Dostihová komisia nie je presvedčená,
že išlo o náhodu alebo dôsledok mimoriadnych okolností;
b) ktorý sa nedostaví na váženie po dostihoch, alebo sa nedostaví v časovom limite uvedenom
v čl. 273 Dostihového poriadku (v prípadoch, ak Dostihová komisia nie je presvedčená, že tento
priestupok bol spôsobený mimoriadnymi okolnosťami);
c) ktorý, hoci mal povinnosť nechať sa po dostihoch odvážiť, zosadol inde než na určenom
mieste (s výnimkou uvedenou v čl. 274 a čl. 275 Dostihového poriadku);
d) mal hmotnosť zistenú po dostihoch o viac než 0,5 kg vyššiu, než hmotnosť, zistenú pred
dostihmi, a Dostihová komisia nie je presvedčená, že rozdiel hmotnosti bol spôsobený mimoriadnymi okolnosťami;
e) mal hmotnosť zistenú po dostihoch o viac než 0,5 kg nižšiu, než hmotnosť zistená pred dostihmi. V takomto prípade Dostihová komisia okrem sankcionovania jazdca diskvalifikuje koňa.
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Čl. 277a
1) Ak v priebehu dostihov nastane nepredvídaná okolnosť a v dostihoch nie je možné pokračovať pre pád jazdca, pretože dráha nie je voľná, alebo z dôvodu inej prekážky, Dostihová komisia
dostihy preruší.
2) Dostihová komisia môže rozhodnúť, či sa prerušené dostihy budú celé opakovať ako posledné dostihy dostihového dňa.
3) Opakovania prerušených dostihov sa môže zúčastniť kôň len vtedy, ak by sa podľa ustanovení Dostihového poriadku mohol zúčastniť opakovaného štartu a v momente zastavenia dostihov
v dostihoch pokračoval.
4) Ak sa prerušené dostihy nebudú opakovať v ten istý dostihový deň, postupuje sa primerane
podľa ustanovení o anulovaných dostihoch.
Anulované dostihy
Čl. 278
Dostihová komisia vyhlási dostihy za anulované, ak:
a) ich štart sa konal mimo správneho miesta, takže skutočná dĺžka dráhy bola nesúhlasná
s propozíciami o viac než 50 metrov;
b) všetky kone niesli v dostihoch nesprávne hmotnostné zaťaženie;
c) všetky kone absolvovali dostihy po nesprávnom kurze;
d) po zdvihnutí bielej zástavky pomocným rozhodcom pri štarte žiaden jazdec nezadržal svojho koňa a nevrátil sa s ním na miesto štartu;
e) rozhodca pri štarte zdvihnutím červenej zástavky signalizoval nesprávnosť štartu, ale pomocný rozhodca pri štarte nezdvihol bielu zástavku;
f) rozhodca v cieli nebol schopný zistiť umiestnenie ktoréhokoľvek koňa na dotovanom alebo
prémiovanom mieste;
g) Dostihová komisia usúdi, že priebeh dostihov bol podstatným spôsobom ovplyvnený mimoriadnou udalosťou.
Čl. 279
Dostihy môžu byť prehlásené za anulované len pred ukončením váženia jazdcov po dostihoch.
Čl. 280
Ak Dostihová komisia rozhodne o opakovaní anulovaných dostihov, opakované dostihy sa
môžu konať najskôr o päť a najneskôr o 30 dní. Dostihová komisia môže od opakovania dostihov
upustiť, ak to považuje za vhodné.
Čl. 281
Kôň sa môže zúčastniť opakovaných dostihov len vtedy ak by sa podľa ustanovení Dostihového poriadku mohol zúčastniť aj opakovaného štartu.
Protesty a vybavovanie protestov
Čl. 282
1) Protesty sa počas funkčného obdobia podávajú príslušnej Dostihovej komisii a mimo jej
funkčného obdobia HDK SR.
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2) Protest je možné podať proti porušeniu ustanovení Dostihového poriadku alebo propozícií.
3) Právo podať protest má majiteľ koňa (alebo ním splnomocnená osoba), tréner a jazdec koňa,
zúčastňujúceho sa dostihov.
4) Ak Dostihová komisia (čo len jeden jej člen) zistí porušenie, pri ktorom by bolo možné
podať protest, má sa za to, že protest bol podaný (tzv. protest ex offo).
Čl. 283
1) V deň konania dostihov je možné pred plánovaným časom štartu prvých dostihov podať protest:
a) proti oprávnenosti štartu niektorého koňa alebo jazdca;
b) proti chybnému označeniu alebo vymeraniu dráhy dostihov, prípadne proti chybnému
postaveniu zástaviek a terčíkov;
c) proti nesprávne stanovenému hmotnostnému zaťaženiu koňa alebo proti tomu, že
v Dostihovom programe organizátora dostihov bolo hmotnostné zaťaženie uvedené nesprávne;
d) proti nesprávnej hmotnostnej úľave jazdca;
e) proti akémukoľvek porušeniu ustanovení Dostihovému poriadku, ktoré by mohlo mať
za následok neregulárnosť dostihov.
2) Ak protest je podávaný z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku pod
písmenami b), c) a e), môže byť podaný najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným časom štartu prvých
dostihov alebo potom až po skončení dostihového dňa, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.
Takýto protest zároveň musí byť doručený Dostihovej autorite SR najneskôr v tento deň.
Čl. 284
Protest proti činnosti a rozhodnutiu rozhodcu pri váhe musí byť podaný najneskôr 10 minút
pred štartom dostihov (váženie jazdcov pred dostihmi), alebo pred schválením výsledku Dostihovou komisiou (váženie jazdcov po dostihoch). Tieto termíny sa týkajú dostihov, s ktorými predmetná činnosť alebo rozhodnutie rozhodcu pri váhe súvisia.
Čl. 285
Protest proti:
a) križovaniu, tiesneniu, narazeniu alebo inému počínaniu koňa a jazdca počas dostihov, ktoré
bolo v rozpore s platnými ustanoveniami Dostihového poriadku;
b) nedodržaniu predpísanej dráhy dostihov;
c) nesprávnemu výroku rozhodcu v cieli;
d) skutočnosti, že jazdec, ktorý mal povinnosť nechať sa po dostihoch prevážiť, tak neurobil alebo
hmotnosť zistená po dostihoch bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami Dostihového poriadku;
e) akejkoľvek ďalšej udalosti, ktorá mala podľa názoru protestujúceho za následok neregulárnosť dostihov,
je možné podať najneskôr do preváženia posledného jazdca po dostihoch. V tejto lehote nie je
možné podať protest z akéhokoľvek iného dôvodu, než aké uvádza tento článok.
Ak protest podávaný z dôvodov uvedených v tomto článku nie je podaný do preváženia posledného jazdca, môže byť podaný najneskôr nasledujúci pracovný deň, a zároveň musí byť doručený Dostihovej autorite alebo HDK najneskôr v tento deň.
Čl. 286
Ak rozhodca v cieli opravil svoj výrok po zvážení posledného jazdca a pred schválením
výsledku dostihov Dostihovou komisiou, môže Dostihová komisia podľa vlastného uváženia
- 68 -

prijať protest podávaný proti všetkým skutočnostiam, ktoré vyplývajú z výroku rozhodcu
v cieli, ak je presvedčená, že podanie protestu sa nemohlo uskutočniť skôr.
Čl. 287
Protesty podávané z akýchkoľvek iných dôvodov, než sú uvedené v predchádzajúcich článkoch,
môžu byť podané v časovom období štrnástich dní po tom, ako sa predmetná udalosť odohrala.
Čl. 288
Do 1 roka od konania dostihov môže byť podaný protest z nasledovných dôvodov:
a) kôň, ktorý sa zúčastnil dostihov, štartoval predtým v dostihoch neschválených Dostihovou
autoritou SR alebo zahraničnou autoritou s príslušnou právomocou;
b) protestujúci sa s časovým odstupom dozvedel o podvode alebo zatajení dôležitej skutočnosti a podal protest neodkladne.
Čl. 289
Protesty podávané v deň konania dostihov, s výnimkou protestov ex offo, sa podávajú písomne
dostihovému tajomníkovi na predpísanom tlačive a musia byť podpísané protestujúcim.
Čl. 290
Protesty podávané v dňoch nasledujúcich po dni konania sa podávajú HDK takisto písomne,
s uvedením dôvodu protestu a podpísané protestujúcim. Na účely tohto ustanovenia Dostihového poriadku sa elektronicky prenášané faksimilia považuje za písomný doklad. Pre tieto
protesty platia rovnaké ustanovenia, aké sú uvedené v čl. 297 o odvolaniach.
Čl. 291
Po obdržaní (alebo podaní) protestu vykoná Dostihová komisia všetky skúmania, ktoré považuje za nevyhnutné v záujme správneho posúdenia predmetného protestu. Predovšetkým pri
tom dbá, aby všetky zúčastnené strany dostali možnosť vyjadriť sa. Dostihová komisia rozhoduje
o protestoch bezodkladne tak, aby podľa možnosti nebol narušený priebeh dostihového dňa. Ak
ide o protest podaný HDK, prerokuje ho HDK do štrnástich dní po jeho obdržaní.
Čl. 292
Protestujúci (s výnimkou protestov podávaných ex offo) musí súčasne s podaním protestu zložiť u dostihového tajomníka (prípadne Dostihovej autority SR) kauciu vo výške, ktorú
každoročne stanovuje Dostihová autorita SR a zverejňuje ju vo svojej oficiálnej tlačovine. Ak
Dostihová komisia (HDK) vyhlási protest za neopodstatnený, kaucia prepadá v prospech Dostihovej autority SR. Ak Dostihová komisia (HDK) protest uzná, kaucia sa vracia.
Čl. 293
Podaný protest nesmie byť odvolaný bez súhlasu Dostihovej komisie (HDK, ak bol protest adresovaný tomuto orgánu). Ak Dostihová komisia (HDK) povolí odvolanie protestu, kaucia sa vracia.
Čl. 294
Podanie protestu Dostihovej komisii (alebo Dostihovou komisiou) musí byť s uvedením dôvodu a mena protestujúceho bezodkladne vhodnou formou oznámené dostihovej verejnosti. Tá musí
byť oboznámená aj s rozhodnutím Dostihovej komisie vo veci predmetného protestu.
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Čl. 295
Vo svojom rozhodnutí musí Dostihová komisia uviesť:
a) dôvod podania protestu a meno protestujúceho;
b) či bol protest uznaný, alebo bol zamietnutý ako neopodstatnený;
c) či bol ponechaný v platnosti pôvodný výrok rozhodcu v cieli, alebo ako bol zmenený;
d) všetky sankcie uložené v súvislosti s predmetným protestom;
e) všetky ostatné skutočnosti o predmetnom proteste, nevyhnutné na informovanie dostihovej
verejnosti.
Odvolanie
Čl. 296
Každý majiteľ (splnomocnenec majiteľa), tréner alebo jazdec koňa, zúčastňujúceho sa dostihov,
ktorý sa cíti byť poškodený rozhodnutím Dostihovej komisie, alebo každá osoba, ktorú Dostihová
komisia postihla sankciou, môže proti rozhodnutiu Dostihovej komisie podať odvolanie HDK.
Čl. 297
Pokým nie je známe rozhodnutie HDK o odvolaní, nesmú byť vyplatené žiadne dotácie za predmetné dostihy. Až do rozhodnutia HDK znáša každý účastník také penality, úľavy, či obmedzenia,
ktoré preň vyplývajú z pôvodného výroku o dobehu dostihov, napadnutých protestom a odvolaním.
Čl. 298
Odvolanie musí byť písomné a doručené HDK najneskôr do dvoch pracovných dní po skončení dostihového dňa s uvedením dôvodu odvolania a musí byť podpísané odvolávateľom.
K odvolaniu musí byť priložené potvrdenie o zložení kaucie, výšku ktorej HDK každoročne stanoví a zverejní v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR.
Čl. 299
HDK prerokuje odvolanie do štrnástich dní od obdržania. O svojich rozhodnutiach informuje
HDK bezodkladne všetkých dotknutých účastníkov. Správu o rozhodnutí zverejní HDK v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR v rozsahu uvedenom v čl. 295 Dostihového poriadku.
Dostihová správa
Čl. 300
Po skončení každého dostihového dňa vypracuje organizátor dostihovú správu.
Čl. 301
Dostihová správa musí obsahovať:
a) miesto a dátum konania dostihového dňa;
b) označenie dostihov číslom a pomenovanie jednotlivých dostihov v poradí, v akom sa
konali, s uvedením dotácií a ich rozdelenia vrátane čestných cien a prémií, propozície dostihov,
výšku zápisného, prípadne štartovného, počet prihlášok, prípadne škrtov, dĺžku dráhy, presný
čas a druh štartu;
c) štartové číslo, meno, vek, pohlavie, farbu a pôvod víťazného koňa (pri polokrvníkoch aj plemennú príslušnosť víťaza), meno trénera víťazného koňa a víťaznej dostihovej stajne, meno, druh
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licencie a hmotnosť jazdca a meno chovateľa víťazného koňa. Pri ostatných umiestnených koňoch
sa uvádzajú štartové čísla, mená, vek, mená a hmotnosti jazdcov a umiestnenie až po posledného
kvalifikovaného koňa;
d) prípadné prekročenia stanovenej hmotnosti jazdcov (prekročenia hmotností sa v dostihovej správe uvádzajú aj s úľavami). Pred menami koní je treba uviesť poradové číslo posledných
absolvovaných dostihov podľa zavedeného systému. Kone treba uviesť v poradí, v akom boli
klasifikované. Na konci tohto poradia sa uvedú neklasifikované kone s dôvodom neklasifikovania
(diskvalifikácia, pád, zadržanie a podobne);
e) kompletný výrok rozhodcu v cieli s uvedením času víťaza (prípadne i medzičasov, ak boli
merané);
f) všetky skutočnosti, ktoré sa udiali na štarte alebo počas dostihov, ak mali vplyv na ich výsledok (strata na štarte, porucha výstroja a podobne);
g) ďalšie údaje predpísané Dostihovým poriadkom (napríklad výsledky dražby po dostihoch
koní na predaj);
h) uložené sankcie, podané protesty a rozhodnutia o nich;
i) ak je počas dostihového dňa prevádzkovaný totalizátor, potom výherné kvóty jednotlivých
druhov stávok vrátane eventuálnych kvót na víťazstvo;
j) počasie a teplotu počas dostihového dňa a stručný popis stavu dráhy (podľa kritérií vyplývajúcich z kategorizácie závodiska);
k) mená členov Dostihovej komisie a pomocných orgánov dostihovej prevádzky;
l) všetky ostatné informácie súvisiace s dostihovým dňom, ktoré Dostihová komisia (organizátor) považuje za potrebné zverejniť.
Čl. 302
Organizátor zašle dostihovú správu Dostihovej autorite SR v troch exemplároch najneskôr
24 hodín po skončení dostihového dňa.
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Časť VI
Dostihový kôň
Majiteľ dostihového koňa
Čl. 303
1) Za majiteľa dostihového koňa alebo dostihovej stajne sa pre potreby Dostihového poriadku
považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá je na základe registrácie Dostihovou autoritou SR
oprávnená vysielať svojho koňa do dostihov pod svojím menom, podávať prihlášky a oznámenia
štartujúcich koní, škrtať koňa z dostihov a prijímať na svoj účet vyhrané dotácie a je vlastníkom
alebo nájomníkom koňa.
2) Ak je kôň v spoluvlastníctve viacerých osôb, je majiteľom každý zo spoluvlastníkov.
3) Ak je kôň v nájme viacerých osôb, je majiteľom každý z nájomníkov.
4) Ak bol kôň kúpený s výhradou vlastníctva, považuje sa za majiteľa kupujúci.
5) Ak je kôň vo vlastníctve štátu, považuje sa za majiteľa podnik alebo orgán, ktorý hospodári
so zvereným majetkom štátu.
Všeobecné ustanovenia o registrácii a zmenách majiteľa
Čl. 304
O registrácii majiteľa rozhodne na základe písomnej žiadosti Dostihová autorita SR.
Žiadosť o registráciu majiteľa je majiteľ povinný predložiť v každom kalendárnom roku na predpísanom tlačive do termínu, určeného Dostihovou autoritou SR. V žiadosti o registráciu vyplní
žiadateľ prevádzkovú časť, finančnú časť a ďalšie náležitosti súvisiace s finančnými operáciami,
uvedie osoby oprávnené podávať prihlášky a oznamovať kone do dostihov ako štartujúce a podpíše prehlásenie o tom, že sa bezvýhradne podrobuje všetkým ustanoveniam Dostihového poriadku.
V odôvodnených prípadoch môže byť žiadosť o registráciu podaná aj po vyššie uvedenom
termíne, vždy však najneskôr týždeň pred podaním prvej prihlášky koňa do dostihov.
Čl. 304a
1) Majiteľom dostihového koňa alebo dostihovej stajne môže byť len občiansky bezúhonná
osoba. Za takúto sa na účely tohto ustanovenia Dostihového poriadku nepovažuje taká osoba,
ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s dostihovou
prevádzkou alebo oblasťou chovu dostihových koní a ktorej toto odsúdenie nebolo zahladené.
Pri preukázaní tejto skutočností Dostihová autorita SR opatrením odmietne registráciu majiteľa
dostihového koňa alebo dostihovej stajne alebo už udelenú registráciu zruší.
2) Majiteľ dostihového koňa alebo dostihovej stajne nesmie svojím konaním alebo správaním narúšať spoločenskú úroveň dostihového dňa; proti dostihovým funkcionárom, pracovníkom Dostihovej autority SR i pracovníkom organizátora dostihového dňa vystupuje v zmysle
noriem spoločenského správania. Ak sa majiteľ dostihového koňa alebo dostihovej stajne dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito požiadavkami a bude za takéto konanie postihnutý
podľa ustanovení Dostihového poriadku o sankciách, Dostihová autorita SR môže opatrením
odmietnuť registráciu majiteľa dostihového koňa alebo dostihovej stajne alebo mu môže už
udelenú registráciu zrušiť.
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Čl. 305
Registrácia majiteľa platí na ten kalendárny rok, v ktorom bola vykonaná.
Čl. 306
Na overenie skutočností uvádzaných v žiadosti o registráciu má Dostihová autorita SR právo žiadať od žiadateľa registrácie všetky doklady, ktoré považuje za potrebné. Ak doklady v požadovanom
rozsahu nie sú v stanovenom termíne predložené, môže Dostihová autorita SR registráciu odmietnuť.
Čl. 307
Ak zmení kôň alebo dostihová stajňa majiteľa po podaní žiadosti o registráciu alebo po registrácii v dôsledku predaja, dražby, nájmu, ukončenia nájmu, zmeny osôb podieľajúcich sa na
spoluvlastníctve alebo nájme, alebo zmeny ich podielov, je nevyhnutné bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Dostihovú autoritu SR. Dostihová autorita nezaregistruje zmenu stajne a
majiteľa koňa, ak je doterajší majiteľ koňa alebo stajne zapísaný na listine dlžníkov Dostihovej
autority SR alebo zahraničnej dostihovej autority. Hlásenie musí mať rovnaké náležitosti ako
žiadosť o registráciu a musí ho podpísať doterajší majiteľ (majitelia) a nový majiteľ (majitelia).
Čl. 308
Každá registrácia majiteľa a každá zmena sa uvedú v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority
SR. Toto oznámenie obsahuje dátum registrácie majiteľa alebo zmeny majiteľa a mená zúčastnených osôb, ktorých sa tento akt týka.
Čl. 309
Ak kôň zmenil majiteľa, zostávajú už podané prihlášky a oznámenia štartujúcich koní v platnosti a nový majiteľ preberá záväzky z toho vyplývajúce.
Čl. 310
Ak je niektorý kôň prihlásený do dostihov alebo sa dostihov zúčastní bez toho, aby boli splnené všetky formality potrebné na registráciu, môže byť kôň diskvalifikovaný Dostihovou komisiou, prípadne dištancovaný Dostihovou autoritou SR. Okrem toho môže byť každý zainteresovaný postihnutý peňažnou sankciou.
Všeobecné ustanovenia o majiteľovi
Čl. 311
Ako majiteľ nesmie byť zaregistrovaná neplnoletá osoba.
Čl. 312
Handicaper nesmie byť majiteľom dostihového koňa.
Čl. 313
Povinnosti a práva majiteľa môže vykonávať iba jedna fyzická osoba.
Čl. 314
Majiteľ koňa zodpovedá za všetky záväzky, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho dostihovou stajňou. Ak má kôň alebo stajňa viac majiteľov, ich zodpovednosť je spoločná a nerozdielna.
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Čl. 315
Každý majiteľ koňa, zúčastňujúceho sa dostihov, potvrdzuje odovzdaním oznámenia štartujúcich koní, že súhlasí, aby v prípade zranenia koňa bol službukonajúci veterinárny lekár poverený
okamžitým ošetrením koňa, prípadne aby rozhodol o prevoze jeho koňa alebo utratení. V prípade utratenia je potrebný súhlas majiteľa, v jeho neprítomnosti súhlas splnomocnenca. Náklady
na ošetrenie a prevoz hradí majiteľ.

Zrušené 1. 4. 2007.

Čl. 316 a 317

Čl. 318
Ak je dostihový kôň alebo dostihová stajňa v spoluvlastníctve alebo nájme viacerých osôb
(spolumajiteľov), musí v mene všetkých podielnikov vykonávať právne záväzné úkony týkajúce
sa účasti koňa v dostihoch (najmä podpisovať prihlášky, podávať oznámenia štartujúcich koní,
škrtať koňa z dostihov, podávať odvolania a protesty a prijímať na svoj účet vyhrané dotácie) len
jedna osoba.
Čl. 319
Ak má byť dostihový kôň alebo stajňa v spoluvlastníctve alebo nájme viacerých osôb, musí
žiadosť o registráciu okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj:
a) mená a adresy spolumajiteľov (ak sú spolumajiteľmi právnické osoby, potom názov a sídlo
právnickej osoby) a výšku ich podielov,
b) meno osoby, ktorá je oprávnená v mene spolumajiteľov vykonávať právne záväzné úkony
týkajúce sa účasti koňa v dostihoch (pozri čl. 318 Dostihového poriadku).
Čl. 320
Ak má byť majiteľom alebo spolumajiteľom právnická osoba, musí k žiadosti o registráciu priložiť doklady o svojej existencii. Od tejto podmienky môže Dostihová autorita SR upustiť, ak ide
o právnickú osobu, ktorej existencia je všeobecne známa, alebo je známa Dostihovej autorite SR.
Čl. 321
Na vykonávanie právne záväzných úkonov týkajúcich sa účasti koní v dostihoch, s výnimkou
prijímania vyhratých dotácií (pozri čl. 318 Dostihového poriadku), musí právnická osoba poveriť
svojím zastupovaním fyzickú osobu.
Čl. 322
Tam, kde má byť majiteľský vzťah založený nájmom, musia byť podmienky a okolnosti nájmu
vo vzťahu k dostihovej prevádzke uvedené v žiadosti o registráciu.
Splnomocnenec majiteľa
Čl. 323
Majiteľ sa môže nechať zastupovať splnomocnencom. Rozsah práv a povinností splnomocnenca sa uvedie v písomne udelenej plnej moci. Splnomocnencom môže byť len fyzická osoba. Splnomocnencom nemôže byť osoba, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, jazdec
z povolania a dostihový funkcionár.
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Funkciu môže splnomocnenec vykonávať len so súhlasom Dostihovej autority SR.
Žiadosť o súhlas podáva majiteľ a musí k nej pripojiť plnú moc pre splnomocnenca.
Z dôležitých dôvodov môže Dostihová autorita SR súhlas odmietnuť.
Splnomocnenie trénera dostihových koní
Čl. 324
Tréner dostihových koní je oprávnený vykonávať menom majiteľa všetky úkony v dostihovej
a tréningovej prevádzke, ktoré sa týkajú ním trénovaných koní, s výnimkou oznámení o zmene majiteľa. Odchýlna dohoda je pred Dostihovou autoritou SR záväzná len po písomnej informácii majiteľa.
Na vyzdvihnutie vyhratých dotácií potrebuje tréner osobitnú (pokladničnú) písomnú plnú moc.
Meno dostihovej stajne
Čl. 325
Dostihová stajňa väčšinou nesie meno majiteľa. Majiteľ môže pre svoju stajňu používať krycie
meno, ak ho schváli Dostihová autorita SR. Žiadosť o schválenie krycieho mena podáva majiteľ
Dostihovej autorite SR.
Čl. 326
Mená dostihových stajní a krycie mená dostihových stajní musia byť zaregistrované a zverejnené v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR. Takto publikované meno alebo krycie meno
nesmie používať iný majiteľ dostihovej stajne.
Čl. 327
Spolumajitelia musia používať meno alebo krycie meno všetkých spolumajiteľov (podielnikov) alebo spoločné krycie meno.
Čl. 328
Krycie meno môže byť kedykoľvek zmenené. Zrušenie alebo zmena musia byť zverejnené
v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR. Zrušené krycie meno majiteľa môže byť pre iného
majiteľa zaregistrované až po piatich rokoch od zverejnenia oznámenia o zrušení krycieho mena
v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR.
Čl. 329
Manželský partner a deti trénera a handicapera nesmú používať krycie meno a krycie meno pre
nich nemôže byť zaregistrované.
Dostihové farby
Čl. 330
1) Jazdec každého koňa zúčastňujúceho sa dostihov musí byť oblečený v registrovaných farbách stajne majiteľa koňa.
2) Každý klusácky vodič si pri žiadosti o vydanie licencie môže zaregistrovať farby svojho
dostihového dresu. Pri oznámení štartujúcich koní sa každému koňovi automaticky priradia dostihové farby jeho majiteľa, a iba ak osoba uvedená v registrácii dostihovej stajne písomne uvedie na
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oznámení štartujúcich koní štart vodiča vo vlastných farbách, sa koňovi priradia dostihové farby
vodiča. Majiteľ dostihového koňa má vždy prednostné právo rozhodovať o farbách, v ktorých
bude jeho kôň štartovať.
Čl. 331
Písomnú žiadosť o registráciu dostihových farieb podáva majiteľ dostihovej stajne Dostihovej
autorite SR. Žiadosť sa podáva na tlačive schválenom Dostihovou autoritou SR. Dostihová autorita SR môže žiadosť v odôvodnených prípadoch odmietnuť, prípadne môže vykonanú registráciu
v odôvodnených prípadoch zrušiť.
Pri registrácii dostihových farieb rešpektuje Dostihová autorita SR medzinárodnú dohodu
o použití dostihových farieb a dbá predovšetkým na to, aby neboli pre rôznych majiteľov zaregistrované rovnaké alebo neľahko rozlíšiteľné dostihové farby.
Registrácia dostihových farieb platí do konca kalendárneho roka, v ktorom bola vykonaná.
Ak nie je žiadosť o opätovnú registráciu v minulom roku registrovaných farieb podaná
do 15. februára nového kalendárneho roka, považuje sa registrácia týchto farieb za zrušenú a farby
môžu byť po dvoch rokoch zaregistrované pre iného majiteľa.
Dostihová autorita SR uverejňuje zaregistrované dostihové farby vo svojej oficiálnej tlačovine.
O zmenu zaregistrovaných farieb alebo o zrušenie registrácie dostihových farieb môže majiteľ dostihovej stajne požiadať Dostihovú autoritu SR rovnakým spôsobom, ako pri registrácii
dostihových farieb.
Čl. 332
Ak štartuje v jedných dostihoch viac koní rovnakého majiteľa, potom musia byť ich dostihové
farby odlíšené farbou čiapky. Toto odlíšenie sa nepovažuje za iné dostihové farby.
Čl. 333
Ak jazdec štartuje v iných dostihových farbách, než aké boli zaregistrované, alebo v iných
dostihových farbách, než aké boli uvedené na oznámení štartujúcich koní, musí majiteľ túto zmenu s udaním dôvodu nahlásiť dostihovému tajomníkovi najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným
časom štartu prvých dostihov. Ak Dostihová komisia vyhlási dôvod za nedostatočný, bude majiteľ
postihnutý sankciou.
Čl. 334
Jazdci koní zahraničných dostihových stajní štartujú v dostihových farbách registrovaných
príslušnou zahraničnou dostihovou autoritou. Ak sa tieto dostihové farby zhodujú s dostihovými
farbami tuzemského majiteľa, ktorého kôň sa zúčastňuje rovnakých dostihov, môže Dostihová
komisia nariadiť zmenu dostihových farieb ktorémukoľvek z jazdcov i tesne pred dostihmi.
Chovateľ dostihového koňa
Čl. 335
Chovateľom dostihového koňa je vlastník matky pri narodení koňa.
Čl. 336
1)  Za tuzemského chovateľa sa považuje taký chovateľ, ktorý prevádzkuje na území SR
chovateľské zariadenie plnokrvníka, alebo má v takomto zariadení trvale umiestnenú aspoň
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jednu chovnú matku.
2) Za tuzemského chovateľa sa takisto považuje osoba, ktorá má trvalý pobyt na území SR,
a ktorá má v chove na území SR aspoň jednu chovnú matku.
Vek dostihového koňa
Čl. 337
Vek dostihového koňa sa počíta od 1. januára roku narodenia. V roku narodenia je sajúcim
žriebäťom a odstavčaťom. Od 1. januára po roku narodenia je kôň ročkom, v nasledujúcom
kalendárnom roku dvojročiakom, potom trojročiakom, štvorročiakom a tak ďalej.
Meno dostihového koňa
Čl. 338
Nepomenovaný kôň sa nesmie zúčastniť dostihov.
Čl. 339
Dostihová autorita SR nesmie schváliť meno, ktoré už bolo na území SR pridelené:
a) chovnej kobyle anglického plnokrvníka, a to do uplynutia 15 rokov po jej úhyne alebo vyradení z chovu,
b) plemennému žrebcovi anglického plnokrvníka, a to do uplynutia 25 rokov po jeho úhyne,
c) ostatným dostihovým koňom, a to do uplynutia 10 rokov po ich úhyne.
Čl. 340
Ďalej Dostihová autorita SR neschváli mená:
a) uvedené na medzinárodnej alebo národnej listine chránených mien,
b) ktoré majú viac ako 18 znakov (vrátane medzier a interpunkcie),
c) osobností (s výnimkou žiadosti doloženej písomným súhlasom zainteresovanej osoby alebo
jej potomkov),
d) s pravopisom alebo výslovnosťou blízkymi menám už prideleným,
e) skladajúce sa z čísiel alebo iniciál,
f) s iniciálami alebo číslami na konci mena koňa,
g) ktoré majú charakter reklamy spoločnosti alebo výrobku, s výnimkou písomného súhlasu
spoločnosti alebo osoby spojenej s výrobkom (tieto mená môžu byť Dostihovou autoritou SR
odmietnuté bez uvedenia dôvodu),
h) so zmyslom, výslovnosťou alebo pravopisom umožňujúcim výklad znamenajúci hrubosť
alebo urážku,
i) ktoré môže spôsobiť nejasnosti v dostihovej alebo stávkovej prevádzke.
Čl. 341
Dostihovému koňovi nesmie byť zmenené meno bez súhlasu Dostihovej autority SR. Ak sa
kôň narodil na území iného štátu, je potrebný na takúto zmenu aj súhlas dostihovej autority tohto
štátu. Žiadosť o zmenu treba odôvodniť. Dostihová autorita SR môže žiadosť o zmenu mena zamietnuť aj bez uvedenia dôvodu.
Pri zmene mena, ktoré už bolo zverejnené, je potrebné na všetkých prihláškach koňa do dostihov
uvádzať v zátvorke za jeho novým menom pôvodné meno, a to pri šiestich nasledujúcich štartoch koňa.
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Registrácia dostihového koňa
Čl. 342
1) Registrácia koňa sa vykonáva zapísaním na zoznam dostihových koní, ktorý je súčasťou
žiadosti o registráciu majiteľa alebo dostihovej stajne. Na zozname dostihových koní musia
byť čitateľne a správne uvedené všetky údaje. Pri registrácii každého koňa musí byť predložený jeho pas, ktorý obsahuje meno majiteľa koňa. Tam, kde má byť majiteľský vzťah založený
nájmom musia byť podmienky a okolnosti nájmu vo vzťahu k dostihovej prevádzke uvedené
v žiadosti o registráciu.
2) Ak má byť majiteľský vzťah ku koňovi založený nájmom, môže Dostihová autorita SR
opatrením odmietnuť registráciu dostihového koňa, ak sa vlastník (prenajímateľ) koňa dopustí
konania, pre ktoré by bolo možné odmietnuť registráciu majiteľa dostihovej stajne alebo by bolo
možné už udelenú registráciu zrušiť (čl. 304a).
Čl. 342a
1) Každý kôň štartujúci v dostihoch musí mať pas dostihového koňa. Bližšie pokyny na vystavovanie a evidenciu pasov dostihových koní, ako aj na registráciu koní importovaných alebo
prenajatých do SR zo zahraničia vydá opatrením Dostihová autorita SR.
2) Dostihová autorita SR vo Všeobecných podmienkach stanoví doklady potrebné pre štart
slovenských dostihových koní v zahraničí a doklady potrebné pre štart zahraničných dostihových
koní na území SR.
Čl. 343
1) Pas dostihového koňa je majetkom dostihovej autority, ktorá ho vydala. Pas dostihového
koňa môže mať v držbe majiteľ dostihového koňa, zástupca majiteľa dostihového koňa, tréner
dostihového koňa, alebo jeho zástupca. Majiteľ koňa je povinný pri predaji koňa bezodkladne vydať pas dostihového koňa novému majiteľovi. Pri nesplnení tejto povinnosti bude majiteľovi Dostihovou autoritou Slovenskej republiky udelená sankcia dištancovania dostihovej stajne, alebo
zrušenie registrácie dostihovej stajne. Pri zmene trénera je pôvodný tréner povinný bezodkladne
odovzdať pas dostihového koňa buď majiteľovi koňa, alebo novému trénerovi. Pri nesplnení tejto
povinnosti bude trénerovi Dostihovou autoritou Slovenskej republiky odňatá licencia.
2) Pas dostihového koňa sprevádza koňa pri všetkých jeho transportoch.
3) Majiteľ alebo tréner dostihového koňa, sú povinní predložiť pas dostihového koňa:
a) dostihovému tajomníkovi alebo inému poverenému zástupcovi organizátora na identifikáciu koňa. Bez predloženia pasu dostihového koňa nesmie kôň štartovať v dostihoch,
b) príslušnej Dostihovej komisii kedykoľvek o to požiada,
c) Dostihovej autorite Slovenskej republiky pri každej zmene majiteľa koňa,
d) Dostihovej autorite Slovenskej republiky, ak kôň uhynul, bol utratený, vykastrovaný,
alebo treba vykonať kontrolu pasu dostihového koňa,
e) Dostihovej autorite Slovenskej republiky  pri vyradení koňa z dostihovej prevádzky.
Čl. 344
Koňom slovenského chovu je kôň, ktorého matka je zapísaná v Slovenskej plemennej knihe,
kde je vedená ako chovná kobyla, narodil sa na území SR alebo sa narodil pri prechodnom vývoze
matky do zahraničia a vrátil sa na územie SR najneskôr 31. decembra roku nasledujúceho po roku
narodenia (vo veku ročiaka). O prechodný vývoz matky do zahraničia treba každoročne žiadať
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Dostihovú autoritu SR. Prechodný vývoz sa končí najneskôr s koncom roka, v ktorom je kobyla
opäť žrebná po narodení druhého žriebäťa, počatie ktorého sa uskutočnilo v zahraničí. Ak je
s kobylou vyvážané aj žriebä, musí mu byť pred výjazdom vystavený preukaz totožnosti. Všetky
ostatné kone, ktoré nie sú podľa tohto ustanovenia Dostihového poriadku kvalifikované ako kone
slovenského chovu, považujú sa za kone zahraničného chovu.
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Časť VII
Tréner, jazdec a ošetrovateľ dostihových koní
Držitelia licencie všeobecne
Čl. 345
Na účasť v cvalovej dostihovej prevádzke potrebujú tréner a jazdec dostihových koní licenciu.
Čl. 346
Licenciu udeľuje na základe žiadosti Dostihová autorita SR.
Čl. 347
Dostihová autorita SR môže žiadosť o licenciu odmietnuť alebo odňať už udelenú licenciu.
Čl. 348
Žiadosť o udelenie licencie sa predkladá písomne Dostihovej autorite SR a musí obsahovať náležitosti uvedené v príslušných článkoch Dostihového poriadku. Okrem týchto náležitostí si Dostihová autorita SR môže vyžiadať aj ďalšie údaje, ktoré považuje za nevyhnutné na posúdenie žiadosti.
Vydanie licencií všetkých druhov Dostihovou autoritou SR cudzím štátnym príslušníkom je podmienené splnením platných právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej
republiky; respektíve preukázaním pracovného alebo obdobného pomeru v Slovenskej republike.
Čl. 349
Licenciu môže obdržať iba občiansky bezúhonná osoba. Za takúto sa pre účely tohto ustanovenia
Dostihového poriadku nepovažuje taká osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená:
a) za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s dostihovou prevádzkou a oblasťou chovu
dostihových koní, alebo
b) za iný trestný čin, spáchaný úmyselne, ak je vzhľadom na osobu žiadateľa oprávnená obava,
že sa dopustí rovnakého alebo podobného činu pri výkone činnosti umožnenej udelením licencie.
c) Držiteľ licencie nesmie svojím konaním alebo správaním narúšať spoločenskú úroveň dostihového dňa; voči dostihovým funkcionárom, pracovníkom Dostihovej autority i pracovníkom organizátora dostihového dňa vystupuje v zmysle noriem spoločenského správania.
Ak sa držiteľ licencie dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito požiadavkami, bude mu už
udelená licencia odňatá. V prípade pochybností rozhodne Dostihová autorita SR.
Čl. 350
Oznámenie o udelení, obnovení a odňatí licencie musí byť zverejnené v oficiálnej tlačovine
Dostihovej autority SR.
Čl. 351
Licencia trénera z povolania a licencia džokeja má neobmedzenú platnosť, ak sa jej držiteľ
nedopustí konania, v dôsledku ktorého im bola odňatá.
Držiteľ licencie trénera z povolania a držiteľ licencie džokeja je povinný požiadať každý kalendárny rok Dostihovú autoritu SR o zaregistrovanie svojej licencie.
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Čl. 352
Licencia trénera, trénera-majiteľa, žiaka, jazdca, jazdca amatéra platí na kalendárny rok,
v ktorom bola vystavená, vrátane obdobia do 15. marca nasledujúceho roka.
Tréner dostihových koní
Všeobecné ustanovenia
Čl. 353
Každý dostihový kôň musí byť v tréningu trénera dostihových koní. Tréningom sa rozumie
permanentná činnosť pri príprave dostihového koňa na štart v dostihoch vyžadujúca osobnú prítomnosť trénera. Tréner, ktorý má na tréningovej listine viac ako 15 koní, ktorých nie je majiteľom, musí hodnoverne doložiť, že tréning dostihových koní je predmetom jeho podnikania (výpisom zo živnostenského alebo obchodného registra), alebo že je zamestnaný v trvalom pracovnom
pomere u majiteľa, ktorého kone trénuje (čestným vyhlásením podpísaným zamestnávateľom).
Tréner, ktorému licenciu vydala Dostihová autorita SR nesmie mať na svojej tréningovej listine
iné kone ako kone registrované Dostihovou autoritou SR.
Čl. 354
Trénerom dostihových koní môže byť len osoba, ktorá už dovŕšila 18 rokov života
a získala príslušnú trénerskú licenciu.

Tréneri dostihových koní sa rozlišujú na:
a) trénerov z povolania (licencia A),
b) trénerov (licencia B),
c) trénerov-majiteľov (licencia C).

Čl. 355

Čl. 356
Zahraničný tréner, ktorému nebola udelená licencia v Slovenskej republike, môže obdržať
oprávnenie na tréning dostihových koní na území Slovenskej republiky na základe žiadosti, ku
ktorej priloží svoju zahraničnú licenciu, potvrdenie dostihovej autority, ktorá mu licenciu vystavila, o bezúhonnosti a doterajšej kariére a po absolvovaní skúšky z Dostihového poriadku
Slovenskej republiky. Udelenie tohto oprávnenia sa riadi zásadami pre udeľovanie licencií, obsiahnutými v tomto Dostihovom poriadku. Po udelení oprávnenia podliehajú zahraniční tréneri
dostihových koní ustanoveniam tohto Dostihového poriadku. Zahraničný tréner, ktorý obdržal
oprávnenie na tréning dostihových koní na území Slovenskej republiky, nesmie mať na tréningovej listine iné kone ako kone registrované Dostihovou autoritou Slovenskej republiky.
Čl. 357
Žiadosť o udelenie trénerskej licencie sa podáva Dostihovej autorite SR a musí obsahovať:
krstné meno a priezvisko žiadateľa, dátum jeho narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého
bydliska a kvalifikačné predpoklady (stanovuje ich každoročne Dostihová autorita SR). Zahraniční tréneri priložia k žiadosti o udelenie slovenskej trénerskej licencie aj prehlásenie o svojej
bezúhonnosti, ktoré im vydá dostihová organizácia, ktorá im udelila poslednú trénersku licenciu.
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Čl. 358
Zmluva o tréningu dostihových koní môže byť (s výnimkou zmeny majiteľa) vypovedaná
s minimálne štrnásťdňovou lehotou. Percentá z dotácií, ktoré dostihové kone získali v časovom
období do štrnástich dní po prevzatí novým trénerom dostihových koní, sa delia medzi oboch
trénerov rovnakým dielom
Čl. 359
Každý tréner dostihových koní musí odovzdať Dostihovej autorite SR tréningovú listinu do
termínu určeného Dostihovou autoritou SR.
Čl. 360
Tréningová listina obsahuje:
1. Mená trénerom zamestnávaných vedúcich stajníkov a ich zástupcov.
2. Mená jazdcov z povolania, ktorí sú k nemu v bežnom roku zmluvne viazaní.
3. Mená majiteľov všetkých dostihových koní, ktoré tréner uvádza na tréningovej listine (pozri
bod 4).
4. Zoznam ním trénovaných dostihových koní s uvedením mena, veku, farby, pohlavia, pôvodu (vrátane suffixov) a majiteľa koňa.
5. Miesto tréningu dostihových koní (názov obce prípadne zemepisný či zaužívaný názov
miesta alebo lokality, kde sa nachádza tréningová centrála).
6. Podpis trénera dostihových koní, potvrdzujúci pravosť, úplnosť a pravdivosť údajov.
Čl. 361
Tréner dostihových koní je povinný písomne ohlásiť každú zmenu vo svojej tréningovej listine
najneskôr najbližší pracovný deň po uskutočnení tejto zmeny.
Čl. 362
Tréner dostihových koní smie prijímať pokyny a inštrukcie len od majiteľa alebo splnomocnenca majiteľa. Ak majiteľ alebo jeho splnomocnenec odovzdávajú pokyny alebo inštrukcie (trénerom) zamestnávaným jazdcom alebo inému stajňovému personálu, musí byť tréner o týchto
pokynoch a inštrukciách vždy informovaný.
Čl. 363
Tréner dostihových koní smie vlastniť dostihového koňa, ale je mu zakázané podieľať sa na spoločenstve majiteľov a svoje vlastné kone nechať trénovať inou osobou na území SR.
Čl. 364
Tréner dostihového koňa nesmie uzatvárať stávky na koňa, ktorého netrénuje, ak v dostihoch
štartuje aj kôň, ktorého trénuje.
Čl. 365
Ak je tréner dostihových koní neschopný trénovania na dobu dlhšiu ako 6 týždňov (choroba, dlhodobá cesta), musí byť zastúpený iným trénerom. Začiatok a koniec zastupovania treba písomne oznámiť
Dostihovej autorite SR. Zastupujúci tréner musí spĺňať podmienky na vydanie licencie trénera typu A
alebo B. Dostihová autorita SR môže pri posudzovaní zastupujúcej osoby povoliť výnimku z tohto
pravidla, a to na určitú dobu. Zastupujúci tréner preberá všetky povinnosti trénera, ktorého zastupuje.
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Licencia C (tréner-majiteľ)
Čl. 366
Licencia tréner-majiteľ môže byť udelená na základe žiadosti osobe, ktorá:
a) v predchádzajúcom kalendárnom roku bola držiteľom licencie C, alebo
b) úspešne absolvovala skrátený trénerský kurz organizovaný Dostihovou autoritou SR, zložila skúšky predpísané Dostihovou autoritou SR a absolvovala jednomesačnú odbornú prax u
trénera z povolania a získala jeho písomné odporúčanie. Zoznam trénerov z povolania, u ktorých
je možné absolvovať odbornú prax každoročne zverejní Dostihová autorita SR vo svojej oficiálnej
tlačovine.
Licencia tréner-majiteľ oprávňuje držiteľa licencie trénovať maximálne 5 dostihových koní,
ktoré sú v jeho majetku, prípadne v majetku jeho najbližších príbuzných (jeho manželského partnera, jeho rodičov a rodičov manželského partnera, jeho súrodencov a súrodencov manželského
partnera, jeho detí a detí jeho manželského partnera).
Licencia B (tréner)
Čl. 367
Licencia trénera môže byť vydaná na základe žiadosti osobe s ukončeným stredoškolským
vzdelaním s maturitou, ktorá:
a) v predchádzajúcom kalendárnom roku bola držiteľom trénerskej licencie B, alebo
b) úspešne absolvuje odborný kurz trénerov dostihových koní a hodnoverne preukáže, že buď
ba) absolvoval 5 rokov odbornej praxe v dostihovej stajni po dovŕšení 16 rokov života v niektorej z týchto funkcií: asistent trénera, obročník, jazdec dostihových koní, jazdec-ošetrovateľ, alebo
bb) je minimálne 5 rokov držiteľom licencie jazdec amatér a absolvovala 50 štartov alebo
dosiahla 15 umiestnení alebo 5 víťazstiev, alebo
bc) je minimálne 5 rokov držiteľom licencie C a ňou trénované kone absolvovali aspoň
50 štartov.
Licencia trénera oprávňuje jej držiteľa na tréning neobmedzeného počtu koní jedného majiteľa
dostihovej stajne (vrátane koní týmto majiteľom prenajatých iným majiteľom dostihových koní
alebo koní najatých od iných majiteľov dostihových koní), alebo na tréning maximálne 15 koní
rôznych majiteľov. Povinnosť ukončeného stredoškolského vzdelania s maturitou sa nevzťahuje
na žiadateľov, ktorí ukončili odborný trénerský kurz do 31. decembra 2009.
Licencia A (tréner z povolania)
Čl. 368
Licencia trénera z povolania môže byť vydaná na základe žiadosti osobe s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorá:
a) v predchádzajúcom kalendárnom roku bola držiteľom licencie A, alebo
b) úspešne absolvovala odborný kurz trénerov dostihových koní a hodnoverne doloží, že buď:
ba) absolvovala 15 rokov odbornej praxe v dostihovej stajni po dovŕšení 16. roku života v niektorej z týchto funkcií: asistent trénera, obročník, jazdec dostihových koní, jazdec-ošetrovateľ, alebo
bb) je minimálne 5 rokov držiteľom licencie B, alebo
bc) ňou trénované kone dosiahli aspoň 50 víťazstiev.
Licencia trénera z povolania oprávňuje držiteľa na trénovanie neobmedzeného počtu dostiho- 83 -

vých koní rôznych majiteľov. Povinnosť ukončeného stredoškolského vzdelania s maturitou sa
nevzťahuje na žiadateľov, ktorí odborný trénerský kurz ukončili do 31. decembra 2009.
Čl. 368a
Trénerovi prináleží percentuálny podiel zo získanej dotácie. Minimálnu výšku podielu stanoví každoročne Dostihová autorita Slovenskej republiky pred začiatkom dostihovej sezóny vo svojej oficiálnej tlačovine. Podiel zo získanej dotácie hradí majiteľ dostihovej stajne, ktorému tréner koňa trénuje.
Zástupca trénera
Čl. 368b
Tréner sa počas dostihového dňa môže nechať zastupovať svojím zástupcom. Zástupca trénera
sa preukazuje písomnou plnou mocou. Zástupcom trénera nesmie byť dostihový funkcionár.
Jazdec dostihových koní
Všeobecné ustanovenia
Čl. 369
V dostihoch môžu kone jazdiť iba osoby, ktoré sú držiteľmi jazdeckej licencie vydanej domácou alebo zahraničnou dostihovou autoritou. Dostihová autorita SR môže na vybrané dostihy
určiť kvalifikačné podmienky pre jazdcov.
Čl. 369a
Všetci jazdci a klusácki vodiči zúčastňujúci sa dostihového dňa sú povinní podrobiť sa dopingovej
kontrole. Dopingová kontrola pre jazdcov a klusáckych vodičov podlieha všeobecným pravidlám
pre výkon dopingovej kontroly vyjadrenej „Smernicou pre kontrolu a postih dopingu v športe“
v koordinácii s Antidopingovým výborom Slovenskej republiky.
Čl. 370
Jazdci dostihových koní sa delia na jazdcov z povolania a jazdcov amatérov. Jazdci z povolania sa delia na:
a) žiakov
b) jazdcov
c) džokejov
Čl. 371
Žiadosť o udelenie jazdeckej licencie sa podáva Dostihovej autorite SR a musí obsahovať: krstné
meno a priezvisko žiadateľa, dátum jeho narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého bydliska,
kvalifikačné predpoklady, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na jazdenie dostihových
koní, ďalej čestné prehlásenie o predchádzajúcich zamestnaniach, o morálnej a občianskej bezúhonnosti (čl. 349 Dostihového poriadku) a o eventuálnych predchádzajúcich trestoch. K žiadosti
o vydanie alebo obnovenie licencie sa zároveň predkladá aktuálna fotografia s rozmermi 3,5x4,5 cm.
Ak žiadateľ o vydanie licencie jazdca amatéra nedosiahol aspoň 5 víťazstiev musí byť žiadosť
doložená odporúčaním trénera dostihových koní z povolania.
Zahraničný jazdec priloží k žiadosti o udelenie slovenskej jazdeckej licencie aj prehlásenie
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o svojej bezúhonnosti, ktoré mu vystaví tá dostihová organizácia, ktorá mu udelila poslednú
jazdeckú licenciu.
Čl. 372
Každý tréner, majiteľ alebo splnomocnenec majiteľa, ktorý chce nechať odvážiť pred dostihmi
jazdca bez platnej jazdeckej licencie, má byť oznámený Dostihovej komisii, ktorá ho postihne
príslušnou sankciou.
Čl. 373
Jazdec dostihových koní, ktorý utrpel počas dostihového dňa pád, smie pokračovať v jazdení
až mu dá súhlas službukonajúci lekár. Doklad o povolení ďalšieho jazdenia predloží službukonajúci lekár Dostihovej komisii okamžite po vyšetrení jazdca.
Čl. 374
Jazdec dostihových koní nesmie (s výnimkou uvedenou v čl. 375 Dostihového poriadku) ani
sám ani prostredníctvom iných osôb uzatvárať stávky na dostihy a takisto nesmie ďalším osobám
odovzdávať informácie o koňoch.
Čl. 375
Ak chce jazdec dostihových koní uzatvoriť stávku na koňa, ktorého bude jazdiť, smie tak
urobiť, ale len prostredníctvom majiteľa tohto koňa alebo jeho splnomocnenca.
Čl. 376
Jazdcovi dostihových koní z povolania je zakázané akoukoľvek formou vlastniť alebo si najať
dostihového koňa.
Výnimkou z tohto ustanovenia je osoba, ktorá je zároveň držiteľom licencie trénera dostihových koní i licencie jazdca. Na takúto osobu sa vzťahuje čl. 363 a čl. 378 Dostihového
poriadku.
Čl. 377
V prípade štartu zahraničného jazdca dostihových koní v SR musí tento predložiť organizátorovi svoju jazdeckú licenciu a podpísať čestné vyhlásenie, že jeho licencia je platná, a že nie je
pod sankciou, ktorá mu zakazuje jazdiť dostihy.
Toto prehlásenie zašle organizátor dostihovej autorite, ktorá zahraničnému jazdcovi vystavila
licenciu. K tomuto prehláseniu organizátor priloží záznam o dostihoch, ktorých sa zahraničný
jazdec dostihových koní zúčastnil, a o zvláštnych udalostiach týkajúcich sa jeho štartov (pády,
sankcie a podobne).
Čl. 378
Tréner dostihových koní, ktorý je zároveň držiteľom jazdeckej licencie, smie v dostihoch
v ktorých štartujú ním trénované kone jazdiť len tie kone, ktoré sám trénuje.
Jazdec amatér
Čl. 379
Licenciu jazdca amatéra môže na základe žiadosti obdržať iba osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
a) nie je vyučená v odbore jazdec-ošetrovateľ koní a nikdy nejazdila dostihy za mzdu alebo
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odmenu (s výnimkou dostihov absolvovaných v žiackom stave),
b) nepracuje za mzdu alebo inú odmenu v dostihovej stajni,
c) dovŕšila v dobe podania žiadosti 15. rok života,
d) uzavrela poistenie proti úrazom,
e) zložila predpísané skúšky.
Licencia jazdca amatéra oprávňuje držiteľa na štart vo všetkých dostihoch vypísaných pre
amatérov, ďalej v dostihoch pre trojročné a staršie kone do výšky celkovej dotácie stanovenej
každoročne pred začiatkom dostihovej sezóny Dostihovou autoritou SR a vo všetkých prekážkových dostihoch, pričom Dostihová autorita SR môže účasť jazdcov amatérov v prekážkových dostihoch obmedziť alebo podmieniť zvláštnym predpisom, s výnimkou uvedenou v nasledujúcom
odseku tohto článku.
Jazdec amatér sa nemôže zúčastniť dostihov so štatútom Graded, Listed, I. a II. kategórie.
Jazdec amatér sa môže zúčastniť dostihov pre dvojročné kone, ak dosiahol 5 víťazstiev alebo
absolvoval 50 štartov. Klusáckych štandardných dostihov alebo klusáckych chovateľských dostihov a klusáckych dostihov pre dvojročné kone sa môže zúčastniť jazdec amatér, ak dosiahol
10 víťazstiev alebo absolvoval 50 štartov.
Jazdec amatér má nárok na úhradu cestovných nákladov spojených s jazdením dostihových
koní. Tento nárok mu vzniká voči majiteľovi dostihového koňa. Takisto je jazdcovi amatérovi
povolené preberanie čestných cien, ak sú súčasťou propozícií dostihov.
Ak sa dostihov zúčastňuje kôň, na ktorom má určitý jazdec amatér čo i len čiastočný vlastnícky alebo nájomný podiel, nesmie jazdec amatér jazdiť iného koňa.
Jazdec z povolania
Čl. 380
Jazdcom z povolania je jazdec dostihových koní, ktorý jazdí dostihové kone v tréningu
a v dostihoch za mzdu alebo finančnú odmenu.
Čl. 381
Jazdcom z povolania môže byť iba osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov života a získala príslušnú
jazdeckú licenciu.
Jazdec žiak
Čl. 382
Vyškolenie sa na dostihového jazdca z povolania sa riadi zákonnými predpismi. Jazdec žiak sa
za predpokladu získania dostatočných jazdeckých schopností a znalostí smie zúčastniť dostihov,
a to najskôr po nepretržitom šesťmesačnom trvaní výučby.
Licencia jazdca žiaka oprávňuje držiteľa na štart vo všetkých rovinových dostihoch vyhradených jazdcom žiakom, v dostihoch pre trojročné a staršie kone do výšky celkovej dotácie stanovenej každoročne pred začiatkom dostihovej sezóny Dostihovou autoritou SR a vo všetkých
prekážkových dostihoch, pričom Dostihová autorita SR môže účasť jazdcov žiakov v prekážkových dostihoch obmedziť alebo podmieniť zvláštnym predpisom, s výnimkou uvedenou v nasledujúcom odseku tohto článku.
Jazdec žiak sa nemôže zúčastniť dostihov so štatútom Graded a Listed. Jazdec žiak sa môže
zúčastniť dostihov so štatútom I. alebo II. kategórie ak dosiahol 5 víťazstiev alebo absolvoval
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75 štartov a dostihov pre dvojročné kone ak dosiahol 3 víťazstvá a absolvoval 30 štartov. Klusáckych štandardných dostihov alebo klusáckych chovateľských dostihov a klusáckych dostihov pre dvojročné kone sa môže zúčastniť jazdec žiak ak dosiahol 10 víťazstiev alebo absolvoval 50 štartov.
Jazdec
Čl. 383
1) Jazdcom je jazdec dostihových koní, ktorý je starý najmenej 16 rokov, má výučný list odborného učilišťa so zameraním na chov koní a jazdectvo a získal licenciu jazdca.
2) Licencia jazdca oprávňuje držiteľa na štart vo všetkých dostihoch vypísaných podľa tohto
Dostihového poriadku s výnimkou dostihov vypísaných pre jazdcov žiakov a jazdcov amatérov.
Podmienky účasti jazdcov vo vybraných druhoch dostihov môžu upravovať aj Všeobecné ustanovenia.
Džokej
Čl. 384
1) Džokejom je jazdec dostihových koní, ktorý dosiahol v dostihoch najmenej 50 víťazstiev
a získal licenciu džokeja. Pre udelenie licencie džokeja sa rozlišujú víťazstvá dosiahnuté v rovinových a prekážkových dostihoch.
2) Licencia džokeja oprávňuje držiteľa na štart vo všetkých dostihoch vypísaných podľa tohto
Dostihového poriadku s výnimkou dostihov vypísaných pre jazdcov žiakov a jazdcov amatérov.
Jazdné jazdcov z povolania
Čl. 385
Jazdcom z povolania prislúcha jazdné za každého koňa, ktorého jazdia v dostihoch. Nárok na
jazdné vzniká jazdcovi aj vtedy ak dôjde k neodôvodnenej zmene jazdca, ktorú sám nezapríčinil.
Minimálnu výšku jazdného stanoví každoročne Dostihová autorita SR pred začiatkom dostihovej
sezóny. Jazdné hradí majiteľ dostihovej stajne, ktorému jazdec z povolania jazdí koňa.
Čl. 386
Nárok na jazdné vzniká jazdcovi v okamihu, keď sa odváži do dostihov. Potom ho môže stratiť
len vtedy, keď:
a) Dostihová komisia uvedie vo výsledku dostihov, že kôň sa nezúčastnil dostihov v dôsledku
zavinenia jazdca, alebo
b) Dostihová komisia koňa po dostihoch diskvalifikuje alebo presunie z dotovaného miesta
v dôsledku zavinenia jazdca.
c) Dostihová komisia udelí jazdcovi sankciu za nedostatočnú podporu koňa v dostihoch.
Čl. 387
Jazdcovi víťazného koňa prislúcha jazdné vo výške dvojnásobku stanovenej minimálnej čiastky.
Čl. 388
Jazdcom žiakom prislúcha jazdné vo výške polovice stanovenej minimálnej čiastky.
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Čl. 389
Ak boli dostihy vyhlásené Dostihovou komisiou za anulované a opakujú sa, majú jazdci z povolania nárok na uhradenie iba jedného jazdného. Nárok na uhradenie jazdného majú aj vtedy, keď
sa kôň nezúčastní opakovaných dostihov, hoci bol na štart v opakovaných dostihoch oprávnený.
Čl. 390
Každá ďalšia dohoda o výške odmien pre jazdca z povolania, výške podielov zo získaných
dotácií, hradení cestovných nákladov a podobne je vecou jazdca a majiteľa koňa.
Čl. 391
Pri dostihoch, ktoré nie sú vyhradené pre jazdcov amatérov, platí majiteľ dostihovej stajne
jazdcovi amatérovi za jazdenie poplatok vo výške jazdného dostihového jazdca z povolania, a tento
poplatok ide v plnej výške na konto Slovenskej asociácie amatérskych dostihových jazdcov.
V prípade víťazstva jazdca amatéra sa zdvojnásobuje výška minimálneho poplatku.
Platenie poplatku odpadá, ak jazdec amatér jazdí v dostihoch koňa, ktorého je majiteľom alebo
spolumajiteľom, alebo ktorého má v nájme alebo na jeho nájme sa podieľa.
Čl. 391a
Jazdcovi z povolania prináleží percentuálny podiel zo získanej dotácie. Minimálnu výšku
podielu stanoví každoročne Dostihová autorita Slovenskej republiky pred začiatkom dostihovej
sezóny vo svojej oficiálnej tlačovine. Podiel zo získanej dotácie hradí majiteľ dostihovej stajne,
ktorému jazdec z povolania jazdí koňa.
Hmotnostné úľavy jazdcov dostihových koní
Čl. 392
Jazdci dostihových koní môžu využiť hmotnostné úľavy vo všetkých druhoch dostihov vypísaných do určitej výšky celkovej dotácie. Túto výšku stanoví Dostihová autorita SR každoročne
pred začiatkom dostihovej sezóny a uverejní ju vo svojej oficiálnej tlačovine.
Čl. 393
1) V dostihoch vyhradených jazdcom žiakom majú jazdci žiaci, ktorí ešte nezvíťazili v troch
dostihoch, hmotnostnú úľavu 3,5 kg.
2) V ostatných dostihoch majú jazdci žiaci nárok na úľavu 3,5 kg, ak ešte nezvíťazili v troch
dostihoch, úľavu 2,5 kg, ak ešte nezvíťazili v tridsiatich dostihoch, úľavu 1,5 kg, ak ešte nezvíťazili v 50 dostihoch.
3) Jazdci majú vo všetkých dostihoch úľavu 2,5 kg, ak ešte nezvíťazili v tridsiatich dostihoch,
úľavu 1,5 kg, ak ešte nezvíťazili v 50 dostihoch.
4) V dostihoch určených pre jazdcov amatérov majú jazdci amatéri úľavu 3,5 kg, ak ešte nezvíťazili v piatich dostihoch, úľavu 2,5 kg, ak ešte nezvíťazili v desiatich dostihoch.
5) V ostatných dostihoch majú jazdci amatéri úľavu 3,5 kg, ak ešte nezvíťazili v piatich dostihoch, úľavu 2,5 kg, ak ešte nezvíťazili v tridsiatich dostihoch, úľavu 1,5 kg, ak ešte nezvíťazili
v 50 dostihoch.
6)  Pri stanovení počtu víťazstiev sa rozlišujú víťazstvá dosiahnuté v rovinových a prekážkových dostihoch.
7) Hmotnostná úľava platí až do skončenia dostihového dňa, v ktorom jazdec dostihových
- 88 -

koní stratil nárok na úľavu hmotnosti, ale len v prípade, že jazdenie bolo dohodnuté pred stratou
nároku.
Čl. 394
Zahraniční jazdci nemajú nárok na úľavu. Všeobecné podmienky organizátora dostihov môžu
zahŕňať výnimku z tohto pravidla.
Ošetrovateľ dostihových koní

Zrušený 24. 3. 2015.

Čl. 395
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Časť VIII
Porušenia ustanovení Dostihového poriadku
Čl. 396
Porušenia ustanovení Dostihového poriadku sa dopúšťa:
a) kto poskytuje nepravdivé informácie o chove plnokrvníka a dostihovej prevádzke,
b) kto porušuje, obchádza alebo sa pokúša porušovať alebo obchádzať ustanovenia Dostihového poriadku,
c) kto nerešpektuje nariadenia vydané oprávnenými dostihovými autoritami,
d) kto bez dostatočného ospravedlnenia nevyhovie predvolaniu Dostihovej autority SR na
svedeckú výpoveď,
e) kto sa hrubo alebo neslušne správa k členom Hlavnej dostihovej komisie, Dostihovej komisie, zamestnancom Dostihovej autority Slovenskej republiky, zamestnancom organizátora dostihov, k pomocným orgánom dostihovej prevádzky a k ostatným účastníkom dostihovej prevádzky,
f) kto spolupôsobí pri konaní dostihov, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Dostihového poriadku,
g) kto týra koňa alebo s ním zle zaobchádza,
h) kto narušuje alebo zanedbáva riadny priebeh dostihového dňa,
i) kto sa neoprávnene zdržiava v priestoroch, do ktorých je Dostihovým poriadkom obmedzený alebo zakázaný prístup určitým osobám alebo skupinám osôb,
j) kto neoprávnene vykonáva alebo navádza inú osobu vykonať takú zmenu v stave
a vybavení závodiska, ktorá má vplyv na schválenú kategorizáciu závodiska, regulárnosť dostihov, alebo bezpečnosť účastníkov dostihov,
k) kto poskytuje jazdcovi dostihových koní pomoc v rozpore s ustanoveniami čl. 258 Dostihového poriadku, písmená d) a e),
l) kto nie je majiteľom dostihového koňa, a predsa sľubuje jeho jazdcovi za určitý spôsob
jazdy výhody akéhokoľvek druhu,
m) kto uzavrie dohodu, alebo dá podnet k dohode, ktorá má nedovoleným spôsobom ovplyvniť výsledok dostihov,
n) kto porušuje ustanovenia Dostihového poriadku o opatreniach proti dopingu obsiahnuté
v piatej časti tohto Dostihového poriadku,
o) kto bez dostatočného zdôvodnenia stiahne z dostihov koňa oznámeného ako štartujúceho.
Čl. 397
Porušenia ustanovení Dostihového poriadku sa takisto dopúšťa ten účastník dostihovej prevádzky, ktorý sa dozvedel o skutočnostiach obsiahnutých v odstavcoch a), b), l), m) a n) predchádzajúceho článku a neinformuje o nich okamžite Dostihovú komisiu alebo Dostihovú autoritu SR.
Čl. 398
Porušenia Dostihového poriadku sa dopúšťa tréner, ktorý nedodržiava povinnosti uložené Dostihovým poriadkom najmä:
a) uvádza na svojej tréningovej listine kone, ktoré netrénuje,
b) uvádza na oznámení štartujúcich koní jazdca, hoci s ním neuzavrel zmluvu o jazdení
v daných dostihoch,
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c) vyšle do dostihov koňa nesprávne okovaného, nesprávne osedlaného alebo s nesprávnym výstrojom,
d) zaviní alebo nedostatočne odôvodní neskorý príchod koňa do paddocku alebo na štart,
e) vyšle do dostihov koňa, ktorý nebol dostatočne pripravený na dostihy alebo nebol dostatočne vycvičený na štart zo štartovacích boxov,
f) ak je súčasne držiteľom jazdeckej licencie a jazdí v dostihoch, v ktorých štartuje ním trénovaný kôň, iného koňa,
g) vyšle do prekážkových dostihov koňa, ktorý je slepý na jedno oko.
Čl. 399
Porušenia Dostihového poriadku sa dopúšťa jazdec, ktorý nedodržiava povinnosti uložené
Dostihovým poriadkom najmä:
a) nedodrží dohodnutý záväzok na jazdenie určitého koňa v určitých dostihoch,
b) na jedny dostihy príjme viac záväzkov,
c) príjme záväzok alebo absolvuje dostihy, hoci nemá platnú licenciu.
Čl. 400
Porušenia ustanovení Dostihového poriadku sa dopúšťa jazdec z povolania, ktorý príjme angažmán na koňa inej dostihovej stajne bez súhlasu trénera, u ktorého je zamestnaný.
Čl. 398a
Porušenia Dostihového poriadku sa dopúšťa tréner, ktorý nedodržiava povinnosti uložené Dostihovým poriadkom najmä:
a) uvádza vo svojej tréningovej listine kone, ktoré netrénuje,
b) uvádza na štartovej listine vodiča, s ktorým neuzavrel zmluvu,
c) vyšle do dostihov nesprávne vystrojeného, alebo nesprávne okovaného koňa,
d) vyšle do dostihov nepripraveného koňa,
e) ak je držiteľom licencie vodiča a jazdí v dostihoch, kde štartujú ním trénované kone, koňa
iného trénera.
Čl. 399a
Porušenia Dostihového poriadku sa dopúšťa vodič, ktorý nedodržiava povinnosti uložené
Dostihovým poriadkom najmä:
a) nedodrží dohodnutý záväzok,
b) prijme na jedny dostihy viac záväzkov.
Jednodňové licencie
Čl. 400a
V propagačných dostihoch môžu byť vodiči-amatéri vybavení jednodňovou licenciou. Podmienky pre jej vydanie každoročne stanovuje Dostihová autorita SR vo Vestníku Dostihovej
autority. Jazdci s jednodňovou licenciou môžu štartovať len v propagačných dostihoch.
Čl. 401
Porušenia ustanovení Dostihového poriadku sa dopúšťa jazdec amatér, ktorý:
a) si nechá sľúbiť alebo poskytnúť za prijatie záväzku na jazdenie určitého koňa v určitých
dostihoch odmenu akéhokoľvek druhu,
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b) v dostihoch, v ktorých štartuje ním trénovaný kôň, ktorého je majiteľom alebo spolumajiteľom on sám alebo jeho manželský partner, chce jazdiť alebo jazdí iného koňa.
Čl. 402
Porušenia ustanovení Dostihového poriadku sa dopúšťa zodpovedný zástupca organizátora
dostihov, ktorý si neplní niektorú povinnosť, ukladanú organizátorovi dostihov Dostihovým poriadkom, alebo porušuje takúto povinnosť nesprávnym konaním alebo nedbalosťou.
Čl. 403
Porušenia ustanovení Dostihového poriadku sa dopúšťa člen alebo predseda Dostihovej komisie, handicaper alebo dostihový funkcionár, ktorý si neplní povinnosť vyplývajúcu pre výkon
funkcie z ustanovení Dostihového poriadku.
Čl. 404
Porušenia ustanovení Dostihového poriadku sa dopúšťa splnomocnenec majiteľa dostihovej stajne, ktorý nedodržuje ustanovenia Dostihového poriadku obsiahnutého v článkoch 184, 217, 252,
253, 254, 372 Dostihového poriadku, alebo uzatvára stávky na ktoréhokoľvek koňa z inej dostihovej
stajne než tej, ktorú zastupuje, alebo uzatvára stávky na svoj účet prostredníctvom iných osôb.
Čl. 404a
Porušenia ustanovení Dostihového poriadku sa dopustili jazdci dostihových koní, alebo klusácki vodiči, u ktorých bol zistený pozitívny dopingový nález.
Sankcie
Všeobecné ustanovenia
Čl. 405
Záujem o dodržiavanie poriadku v organizácii dostihovej prevádzky a o regulárnosť dostihov
vyžaduje okrem opatrení vykonávaných v organizácii chovu plnokrvníka a v príprave a priebehu
dostihov a schvaľovaní ich výsledkov, aj ukladanie sankcií.
Čl. 406
Sankcia podľa tohto Dostihového poriadku môže byť uložená len dostihovými orgánmi,
ktoré na to podľa Dostihového poriadku majú oprávnenie, a to za porušenie ustanovení zahrnutých v článkoch 396 až 404 Dostihového poriadku, ktorých sa dopustil účastník dostihovej
prevádzky.
Čl. 407
1) Pred udelením akejkoľvek sankcie musí mať ten, kto sankciu ukladá, ozrejmené predovšetkým:
a) priebeh, príčiny a následky porušenia,
b) konkrétne porušenie ustanovení Dostihového poriadku,
c) mieru zavinenia inkriminovaných osôb (nedbanlivosť, vedomá nedbanlivosť, úmysel),
d) zaradenie previnivších sa osôb z hľadiska ich predchádzajúceho vystupovania
a konania,
e) či ide u previnivších sa osôb o opakované porušenie.
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2) Pri posúdení všetkých týchto kritérií môžu byť pri rovnakých priestupkoch uložené aj
rozdielne sankcie.
Čl. 408
Sankcie uložené zahraničnými autoritami platia aj na území SR, len ak ich Dostihová autorita uzná.
Druhy sankcií
Čl. 409
Sankciami podľa tohto Dostihového poriadku sú:
a) výstraha,
b) zákaz používania bičíka,
c) peňažná sankcia (maximálnu výšku pre jazdca, trénera a majiteľa každoročne stanoví Dostihová autorita SR),
d) zákaz činnosti na dostihovom dni,
e) odňatie práva na organizovanie dostihov,
f) odňatie práva byť zmocnencom majiteľa dostihových koní,
g) podmienečné alebo nepodmienečné odňatie trénerskej alebo jazdeckej licencie alebo odňatie preukazu ošetrovateľa dostihových koní,
h) diskvalifikácia dostihového koňa,
i) dištancovanie dostihového koňa alebo dostihovej stajne,
j) vylúčenie dostihového koňa z tréningových priestorov alebo zrušenie registrácie dostihovej stajne,
k) odňatie licencie jazdca alebo klusáckeho vodiča za pozitívny dopingový nález:
– pri prvom zistení – odobratie licencie na 3 mesiace
– pri druhom zistení – odobratie licencie na 6 mesiacov
– pri treťom zistení – odobratie licencie na 1 rok
– pri ďalšom zistení doživotné odňatie licencie.
Čl. 410
Výstraha môže byť uložená len za porušenie ustanovení Dostihového poriadku, ktoré nemalo
vplyv na výsledok dostihov, v žiadnom prípade však nemôže byť uložená jednej osobe viac než
dvakrát po sebe. Ak bola uložená dvakrát po sebe, musí byť pri ďalšom postihu uložená takejto
osobe iná sankcia.
Čl. 411
Peňažná sankcia môže byť uložená v rámci oprávnenia príslušných dostihových autorít do
výšky, ktorú každoročne stanoví a pred začiatkom kalendárneho roka vo svojej oficiálnej tlačovine zverejní Dostihová autorita SR.
Čl. 412
Zákaz činnosti na dostihovom dni znamená, že postihnutý nesmie počas dostihových dní vykonávať činnosť predsedu alebo člena Dostihovej komisie, handicapera alebo dostihového funkcionára. Zákaz činnosti na dostihovom dni sa ukladá na dobu určitú, alebo trvale.
Čl. 413
Odňatie práva byť zmocnencom majiteľa dostihovej stajne znamená, že postihnutý nesmie
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vykonávať túto činnosť a že v žiadnom dostihovom zariadení, ktoré podlieha kontrole Dostihovej autority SR, sa počas konania dostihového dňa nesmie pohybovať v iných priestoroch,
než priestoroch vyhradených pre obecenstvo. Odňatie práva byť splnomocnencom majiteľa
dostihového koňa musí byť vyslovené na určitú dobu alebo celoživotne.
Čl. 414
1) Odňatie trénerskej alebo jazdeckej licencie alebo preukazu ošetrovateľa dostihových koní
znamená stratu oprávnení vyplývajúcich z držby príslušnej licencie alebo preukazu. Odňatie licencie alebo služobného preukazu musí byť vyslovené na dobu určitú alebo celoživotne.
2) Osoba, ktorej bola odňatá trénerská licencia alebo preukaz ošetrovateľa dostihových koní,
sa počas konania dostihového dňa v žiadnom zariadení, podliehajúcom kontrole Dostihovej autority SR, nesmie pohybovať v iných priestoroch, než priestoroch vyhradených pre divákov.
3) Ak je jazdcovi dostihových koní odňatá jazdecká licencia, smie v období, na ktoré mu bola
odňatá, jazdiť kone len v tréningu, a v prípade dostihového jazdca z povolania len pre tú stajňu,
s ktorou je zmluvne viazaný. Počas dostihových dní je takémuto jazdcovi zakázaný vstup do
všetkých priestorov vyhradených jazdcom (toto posledné ustanovenie neplatí pre trénerov dostihových koní, ktorí sú zároveň držiteľmi jazdeckej licencie).
Čl. 415
Diskvalifikácia dostihového koňa znamená odňatie víťazstva alebo umiestnenia, ktoré mu
patrí podľa výroku cieľového rozhodcu, a odňatie všetkých dotácií, cien, prémií a ostatných výhod vyplývajúcich z pôvodného dobehu.
Čl. 416
Dostihová komisia a Dostihová autorita SR sú povinné vyhovieť podanému protestu a diskvalifikovať koňa v prípadoch, ak:
a) štartoval v dostihoch, ktorých propozície neboli schválené Dostihovou autoritou SR, alebo
zahraničnou autoritou s príslušnou právomocou,
b) bol Dostihovou komisiou alebo Dostihovou autoritou SR dištancovaný alebo vylúčený
z tréningových zariadení,
c) nesplnil najneskôr pri oznámení štartujúcich koní podmienky kvalifikácie podľa čl. 111
Dostihového poriadku,
d) nesplnil podmienky propozícií dostihov, pričom skutočnosť, že kôň niesol vyššie hmotnostné
zaťaženie, než aké mu ukladali propozície, nie je dôvodom na diskvalifikáciu,
e) je trénovaný osobou bez licencie trénera dostihových koní,
f) jeho vlastníctvo bolo nedostatočne alebo nesprávne oznámené,
g) je dočasne alebo trvale neschopný účastniť sa dostihov podľa potvrdenia veterinárneho
lekára,
h) je pod vplyvom účinkov nedovolených prostriedkov (čl. 186 Dostihového poriadku),
i) jazdec koňa absolvoval dostihy s hmotnostným zaťažením, ktoré bolo v rozpore s ustanovením čl. 277, písmeno e) Dostihového poriadku,
j) jazdec koňa si pomýlil kurz a pokračoval v dostihoch bez toho, aby svoj omyl napravil,
k) jazdec koňa prijal pomoc pri prekonávaní prekážky v prekážkových dostihoch alebo dovolil
poskytnutie takejto pomoci koňovi, ktorého jazdil,
l) jazdec neabsolvoval s koňom niektorú prekážku,
m) jazdec nedodržal ustanovenia Dostihového poriadku obsiahnuté v čl. 277 Dostihového
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poriadku, odstavec a), b), c) a e) (Váženie jazdcov po dostihoch),
n) zrušený 3.3.2010
o)  jazdec po páde koňa alebo svojom páde pokračoval v dostihoch,
p) jazdec po dvojnásobnom odmietnutí koňa prekonať prekážku pokračoval v dostihoch.
q) ak v cvalových dostihoch kôň preklusal cez cieľ.
Čl. 416a
1) Ak kôň počas dostihov tiesnil alebo križoval iného koňa, pričom táto skutočnosť mohla
ovplyvniť poradie v cieli na prvých troch miestach (resp. na prvých štyroch miestach v cieli
v prípade dostihov, na ktoré sa prijímajú stávky, kde je rozhodujúce poradie prvých štyroch koní  
v cieli) môže Dostihová komisia rozhodnúť, že bude presunutý za poškodeného koňa.
2) Ak kôň počas dostihov tiesnil alebo križoval iného koňa, pričom táto skutočnosť, mohla mať
vplyv na poradie na iných miestach ako sú uvedené v čl. 1) môže Dostihová komisia rozhodnúť
o finančnom vyrovnaní medzi majiteľom koňa, ktorý počas dostihov tiesnil alebo križoval a majiteľom poškodeného koňa. Finančné vyrovnanie sa týka dotácií a majiteľských prémií (ďalej len „zárobok“), vrátane percentuálneho podielu pre trénera a jazdca a predstavuje finančný rozdiel medzi
zárobkom, ktorý poškodený kôň mohol získať nebyť poškodenia tiesnením a križovaním a zárobkom skutočne získaným. Finančné vyrovnanie nemá vplyv na celkový zisk a celkovú výhru koňa.
3) Ak kôň počas dostihov tiesnil alebo križoval iného koňa úmyselne alebo táto skutočnosť mala závažný následok môže Dostihová komisia takéhoto koňa diskvalifikovať. Ak štartuje v dostihoch viac koní rovnakého majiteľa a jeden z nich sa chová spôsobom uvedeným
v tomto odseku, môžu byť diskvalifikované všetky kone tohto majiteľa.
Čl. 417
Bez podania protestu bude diskvalifikovaný kôň, ktorý nedosiahol úroveň dištančného medzníka v okamihu, keď víťaz prebiehal cieľom (toto neplatí pre dostihy cez prútené prekážky, steeplechase a cross-country).
Čl. 418
Dištancovanie dostihového koňa alebo dostihovej stajne znamená vylúčenie dostihového koňa
alebo dostihovej stajne z účasti na dostihoch. Dištancovanie musí byť vyslovené na určitú dobu
alebo celoživotne.
Čl. 419
Vylúčenie dostihového koňa z tréningových zariadení alebo zrušenie registrácie dostihovej stajne znamená, že dostihový kôň (alebo všetky dostihové kone dostihovej stajne) nesmie byť trénovaný v žiadnom z dostihových zariadení podliehajúcom kontrole Dostihovej autority SR. Vylúčenie
dostihového koňa alebo zrušenie registrácie musí byť vyslovené na určitú dobu alebo celoživotne.
Oprávnenie na ukladanie sankcií
Čl. 420
Sankcie podľa tohto Dostihového poriadku sú oprávnení ukladať:
a) rozhodca pri štarte:
aa) výstrahu,
ab) peňažnú sankciu do výšky stanovenej každoročne Dostihovou autoritou SR;
b) Dostihová komisia:
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ba) výstrahu,
bb) zákaz používania bičíka,
bc) peňažnú sankciu do výšky stanovenej každoročne Dostihovou autoritou SR,
bd) odňatie licencie alebo služobného preukazu až na dobu šiestich mesiacov,
be) diskvalifikáciu dostihového koňa,
bf) dištancovanie dostihového koňa až na dobu troch mesiacov;
c) Dostihová autorita SR a Hlavná dostihová komisia:
všetky druhy sankcií podľa tohto Dostihového poriadku v plnom rozsahu.
Čl. 421
1) Dostihová komisia odovzdá na rozhodnutie HDK prípady závažného porušenia Dostihového poriadku:
a) v ktorých prichádza do úvahy uloženie sankcie presahujúce jej právomoc,
b) ktorých objasnenie je časovo náročné a ohrozilo by riadny chod dostihového popoludnia,
c) v ktorých zadováženie podkladov potrebných na rozhodnutie nie je možné na dostihovom dni.
2) Predseda Dostihovej komisie podá o danom prípade písomnú správu.
3) HDK v týchto prípadoch postupuje podľa ustanovení Dostihového poriadku o odvolaní.
Čl. 422
Rozhodca pri štarte musí postihnutému oznámiť uloženie sankcie najneskôr do preváženia
posledného jazdca po dostihoch. Uloženie sankcie nahlási bezodkladne Dostihovej komisii.
Čl. 423
Dostihová komisia je oprávnená uložiť sankciu iba počas trvania dostihového dňa, počas ktorého sa porušenie ustanovení Dostihového poriadku udialo.
Účinnosť sankcií
Čl. 424
Peňažná sankcia je splatná do troch týždňov od jej uloženia. Spôsob platby peňažných sankcií každoročne stanovuje a vo svojej oficiálnej tlačovine zverejňuje Dostihová autorita SR.
Čl. 425
Odňatie licencie, odňatie služobného preukazu ošetrovateľa dostihových koní a zákaz používania bičíka sú účinné deviaty kalendárny deň po dni uloženia sankcie. Na návrh postihnutého môže
začať účinnosť týchto sankcií plynúť už nasledujúci deň po dni uloženia. Návrh môže byť zamietnutý, ak jeho zdôvodnenie nepovažuje Dostihová komisia alebo Dostihová autorita SR za dostatočné.
Čl. 426
Sankcie neuvedené v čl. 424 a čl. 425 Dostihového poriadku sú účinné počínajúc dňom nasledujúcim po dni uloženia sankcie.
Oznámenie o uložení sankcie
Čl. 427
Sankcie uložené rozhodcom pri štarte oznamuje rozhodca pri štarte postihnutému ústne.
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Čl. 428
Sankcie uložené Dostihovou komisiou alebo Dostihovou autoritou SR sa oznamujú postihnutému ústne, ak je prítomný, alebo písomne, doporučenou poštovou zásielkou. Za rovnocenné
písomnému oznámeniu sankcie sa považuje jej zverejnenie v dostihovej správe v Dostihovom
programe organizátora dostihov.
Registrácia uložených sankcií
Čl. 429
1) Dostihová autorita SR eviduje všetky uložené sankcie. Zapisuje sa krstné meno
a priezvisko postihnutého, druh jeho registrácie, licencie alebo funkcie v dostihovej prevádzke,
ďalej dátum uloženia sankcie, jej výška a druh (obdobie, na ktoré bola vyslovená), porušenie
ustanovenia Dostihového poriadku, ktoré bolo príčinou jej uloženia a číslo dostihovej správy,
v ktorej je uloženie tejto sankcie uvedené.
2) Jazdcom dostihových koní sa uložené sankcie evidujú aj v registri uložených sankcií. Register
sa jazdcom dostihových koní vystaví každoročne pri vydaní licencie. Register je jazdec dostihových
koní povinný predložiť Dostihovej komisii, Dostihovej autorite SR alebo Hlavnej dostihovej komisii, ktoré do registra zapíšu uloženú sankciu. Uvedená povinnosť platí aj pre jazdcov dostihových
koní, ktorí majú dostihovú licenciu vydanú zahraničnou dostihovou autoritou a Dostihová autorita
SR s ňom má uzavretú príslušnú dohodu.
Zoznam dlžníkov
Čl. 430
Dostihová autorita SR eviduje všetky osoby, ktoré neuhradili v náležitom termíne akékoľvek finančné záväzky, ktoré pre ne vyplývajú z ustanovení Dostihového poriadku voči ostatným
účastníkom dostihovej prevádzky, na zozname dlžníkov, ktorý zverejňuje najmenej raz mesačne
vo svojej oficiálnej tlačovine alebo v Dostihovom programe.
Čl. 431
Na zozname dlžníkov sa povinne eviduje:
a) krstné meno a priezvisko dlžníka,
b) druh jeho registrácie, licencie alebo funkcie v dostihovej prevádzke,
c) výška dlžnej čiastky,
d) skutočnosť, ktorej následkom vznikol finančný záväzok,
e) mená, roky narodenia a pôvody všetkých koní, pre ktoré vyplývajú zo zápisu ich majiteľa
alebo trénera do zoznamu dlžníkov vylúčenia z dostihovej prevádzky podľa čl. 432 Dostihového
poriadku.
Čl. 432
Kone trénera, ktorý je vedený na zozname dlžníkov, sú vylúčené z dostihovej prevádzky,
a počínajúc dňom zverejnenia zoznamu dlžníkov, na ktorom je tento tréner uvedený, sa nesmú
zúčastniť žiadnych dostihov ako zverenci tohto trénera. Kone, ktoré boli zaregistrované na určitého majiteľa v deň jeho uvedenia v zozname dlžníkov, sú vylúčené z dostihovej prevádzky až
do pominutia okolností, vedúcich k tejto reštrikcii. Jazdec uvedený na zozname dlžníkov, nemôže
byť uvedený na oznámení štartujúcich koní.
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Čl. 433
Účastník dostihovej prevádzky, ktorý je zapísaný do zoznamu dlžníkov, môže byť zo zoznamu
vyškrtnutý až po písomnom oznámení veriteľa, že záväzok, ktorý bol príčinou zápisu v zozname,
bol vyrovnaný, alebo vtedy, keď postihnutý sám predloží Dostihovej autorite SR dôkazy, ktoré
dostatočne preukazujú vyrovnanie záväzku.
Čl. 434
Dostihová autorita SR môže požiadať príslušné zahraničné autority, aby osobu uvedenú
v zozname dlžníkov uviedli v zoznamoch dlžníkov svojich krajín. Osoby, ktoré sú uvedené v zahraničnom zozname dlžníkov, môže obdobne Dostihová autorita SR zapísať na tuzemský zoznam
dlžníkov na základe žiadosti príslušnej zahraničnej autority. Ustanovenie čl. 432 Dostihového
poriadku sa potom vzťahuje aj na tieto osoby.
Žiadosť o odpustenie sankcie
Čl. 435
Účastník dostihovej prevádzky, ktorému bola uložená sankcia:
– zrušenia registrácie dostihovej stajne,
– alebo vylúčenia dostihového koňa z tréningových zariadení,
– alebo dištancovania dostihového koňa alebo dištancovania dostihovej stajne,
– alebo odňatia trénerskej alebo jazdeckej licencie, alebo odňatia preukazu ošetrovateľa dostihových koní,
– alebo zákaz činnosti na dostihovom dni na dobu dlhšiu ako dva mesiace,
môže písomne požiadať Dostihovú autoritu SR o odpustenie zvyšku sankcie alebo o jej skrátenie
najskôr po uplynutí polovice obdobia, na ktoré bola uložená. V prípade, že sankcia bola uložená
celoživotne, môže postihnutý požiadať o skrátenie alebo odpustenie sankcie najskôr po piatich
rokoch. Dostihová autorita SR je oprávnená žiadosti vyhovieť alebo ju odložiť ako bezpredmetnú.
Ak odloží žiadosť ako bezpredmetnú, nie je povinná o svojom rozhodnutí žiadateľa informovať.
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Časť IX
Prechodné a záverečné ustanovenia
Čl. 436
1) Dostihový poriadok môže Dostihová autorita SR meniť len po predchádzajúcom zverejnení
predpokladanej zmeny v oficiálnej tlačovine za súčasného uvedenia termínu predpokladanej zmeny. Všetky zmeny a doplnky Dostihového poriadku musia byť schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa nepoužije na predpokladanú zmenu podľa článku
9 ods. 4 písm. b) Dostihového poriadku.
Čl. 437
Každý, koho práv a povinností sa môže predpokladaná zmena Dostihového poriadku dotýkať, je oprávnený predložiť svoje pripomienky na prerokovanie Dostihovej autorite SR najneskôr
do termínu uvedeného v čl. 436.
Čl. 438
Každá zmena Dostihového poriadku nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR.
Čl. 439
Tento Dostihový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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Príloha - tabuľky rozdielov hmotností
zrušené 24. 3. 2015
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