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1/ OZNÁMENÍ
První informace o letních dostizích v rakouském Badenu
naleznete
v nabídce Dostihy.
**************************************************************************************
***********

Eliminovaní TROTTEUR FRANCAIS
Z Francie nám poslali seznam 1016 hřebců a valachů ve věku 5-10 let,
kteří od 1.4.2015 nebudou pro běhání ve Francii kvalifikováni (jejich
zisk je v rozpětí 7.000 - 160.000 EUR). Seznam obsahuje jméno koně,
věk, pohlaví a celkový zisk. Na vyžádání Vám seznam obratem
pošleme e-mailem.
Stanovené minimální zisky podle věku od 1.4.2015 pro start ve Francii
(pokud jich koně nedosahují, musí absolvovat rekvalifikaci, a to před
uzávěrkou přihlášek do dostihu) :
3letí (jméno od písmene C) 2.400 EUR
4letí (jméno od písmene B) 4.800 EUR
5letí (jméno od písmene A) 18.200 EUR
6letí (jméno od písmene V) 30.300 EUR

7letí (jméno od písmene U) 42.300 EUR
**************************************************************************************
***********
INZERCE
1/ Nabídka rozběhaného dostihového koně
MAGICMATCH JDS (Capetown Hall-Margit Boko), tmavý hnědák, hřebec
nar.2010, zisk 257.336 Kč, rekord 1:16,1, loni 15 startů-2 vítězství-13 umístění, v
plném tréninku, startující, je nabízen k prodeji nebo k pronájmu za velmi
výhodných podmínek. Je to bezproblémový kůň, vhodný pro amatérského
jezdce. Kontakt : ing.Jiří Šplíchal, tel. 737 711 293.
2/ Dva dostihoví koně na prodej
EUFORIA(NL)(Muscles Yankee-Us Wowie), hnědka nar.2011, zisk 24.200 Kč,
rekord 1:20,3, v roce 2014 celkem 8 startů-2 vítězství-3 umístění, v plném
tréninku a připravená ke startu v dostihu, prodejní cena 50.000 Kč.
FEDOR OREAU(NL)(Eilean Donon-Oreau Hendrika), hnědák nar.2012, pravý
bratr Charming Oreua(NL), v plném tréninku a připravený ke kvalifikaci,
prodejní cena 50.000 Kč.
Kontakt : Alle Loman, tel. 603 454 091 (ve stáji jsou i další klusáci na prodej,
osobní domluva)
3/ Tři dostihové klisny na prodej
NO-SHPA(RU)(Power to Charm-Norma), hnědka nar.2010, zisk 168.381 Kč,
rekord 1:16,7, v letech 2013-2014 celkem 32 startů-7 vítězství-17 umístění,
opakovaně umístěná v Německu, prodejní cena 40.000 Kč.
GLIPTIKA(RU)(Power to Charm-Garcia), tmavá hnědka nar.2010, zisk 66.000 Kč,
rekord 1:17,5, prodejní cena 40.000 Kč.
GOTIKA(RU)(Triceptual-Grain Fail), vranka nar. 2010, zisk 49.385 Kč, rekord
1:16,6, prodejní cena 50.000 Kč.
Kontakt : Mykola Volf, tel. 602 251 123
4/ Francouzský klusák ustájený v Belgii levně na prodej
SILVESTER (F) (Goetmals Wood - Julia des Champs), 9letý hnědý valach, zisk
102.980 EUR a rekord 1:15,0. Cena 4.000 EUR. Poslední start ve Francii
29.12.2014 v amatérském dostihu s jezdcem Mario Zaccherini.
Kontakt : Patrik Jurkiewicz 605 255 159

5/ Dva klusáci levně na prodej z důvodu nedostatku času
TOP EAGLE (Orlík-Thenis Skal po Vanity Lobell), hnědý valach nar. 2012,
zapřažený, momentálně není v tréninku. Je přihlášený do všech významných
dostihů let 2015-2016 včetně letošních Breeders'Crownů pro tříleté. Cena k
jednání 1.300 EUR.
TADEÁŠ BEST (Crysta's Best-Thenis Skal po Vanity Lobell), tmavý hnědák,
valach nar.2007, zisk 99.960 Kč, rekord 1:18,6. Momentálně není v tréninku. Je
obsednutý a zvyklý chodit v zápřahu v páru ve voze a v bryčce. Cena k jednání
1.100 EUR.
Oba koně jsou boxově ustájeni, na pastvině zvyklí ve skupině, nekonfliktní,
respektují elektrický ohradník. Kontakt : Jaromír Vytiska, tel. 607 764 403 nebo
e-mail: xchipsy@seznam.cz
6/ Francouzský dostihový klusák levně na prodej
RAMREE(F) (Latinus-Kanchee), hnědý valach nar.2005, francouzský klusák s
celkovým ziskem 1.463.455 Kč a rekordem 1:16,0. Cena 30.000 Kč.
Kontakt : Roman Chrastina 736 716 408
7/ Dostihový klusák levně na prodej
EVERLASTING BOKO(NL) (Virgill Boko-Tilly Boko), hnědý hřebec nar.2011,
zisk 11.200 Kč a rekord 1:22,6 m. Cena 35.000 Kč. Kontakt : J.Klaubenschalk
602 110 144

***********************************************
*******
Platební výměr pro rok 2015 - pokračování :
I. CHOVATELSKÁ OBLAST
* selekční poplatek pro první zařazení hřebce fyzicky přítomného na českém území
do plemenitby (= první vydání Osvědčení) : 14.400 Kč
* selekční poplatek pro první zařazení hřebce používaného pouze formou spermatu
do plemenitby (= první vydání Osvědčení) : 6.000 Kč
* registrační poplatek plemeníka/semene zařazeného do plemenitby v minulých
kalendářních letech (= opakované vydání Osvědčení) : 3.600 Kč
* pozdní zařazení klisny do chovu (po prvním připuštění klisny): 1000 Kč
* zajištění předepsaných úkonů před registrací nově narozeného hříběte
vč.cestovného: 600 Kč
II. DOSTIHOVÁ OBLAST
* poplatek za trvalé zařazení importovaného koně do dovozního registru dostihových
koní 5.000,- Kč
* poplatek za první zařazení dočasně importovaného koně do dovozního registru
dostihových koní 1.000,- Kč, prodloužení v době platnosti dočasného exportního
certifikátu zdarma za předpokladu, že kůň startuje od prvního zařazení do českého

dovozního registru pouze na území České republiky
* poplatek za přihlášení/oznámení jako startujícího nekvalifikovaného koně : 500 Kč
* registrace dostihové stáje pro rok 2015 : 1.200 Kč
* registrace dostihového koně pro rok 2015 v prvním termínu do 12.2.2015 za 240
Kč, později za 600 Kč
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2015 - první vydání za 1.200,- Kč
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2015 - opakované vydání v prvním
termínu do 12.2.2015 za 600 Kč, později za 1.200,- Kč
* licence jednodenní 200,- Kč
* hlášení změny majitele nebo trenéra dostihového koně: před OSK 300 Kč, po OSK
600 Kč
III. VŠEOBECNÁ OBLAST
* poplatek za pozdní hlášení jakékoli změny u koně: 500 Kč
* vydání exportního certifikátu dočasného ve standartní lhůtě: 600 Kč
* vystavení exportního certifikátu dočasného v expresní lhůtě příplatek 100 %
* vydání exportního certifikátu trvalého: 2400 Kč
* prodloužení dočasného exportního certifikátu v době jeho platnosti: bezplatně
* vystavení dostihové kariéry koně a posledních 5 startů ve standartní lhůtě : 120 Kč
* vystavení dostihové kariéry koně a posledních 5 startů v expresní lhůtě příplatek
100%
* potvrzení licence pro zahraničí ve standartní lhůtě: 120 Kč
* potvrzení licence pro zahraničí v expresní lhůtě příplatek 100%
* vystavení duplikátu průkazu koně : 1200 Kč
Všechny poplatky podléhají zákonné sazbě DPH 21%.
Formuláře jsou ke stažení v nabídce Download.

***********************************************
*******
Seznam dlužníků ČKA - nevyrovnané pohledávky ČKA po
splatnosti evidované k 2.3.2015
Bankovní spojení ČKA :
GE Money Bank Praha 5-Zbraslav, číslo účtu 151530906/0600
Specifikace pohledávky - dlužník - částka - splatnost pohledávky
vyúčtování dostihů 2010 - Červinka Milan - 7.238 Kč - 20.1.2011
faktura č.09168 - Follauf Jaromír - 4.251 Kč - 12.5.2009
faktura č.09225 - Follauf Jaromír - 2.725 Kč - 5.6.2009
faktura č.09349 - Follauf Jaromír - 1.744 Kč - 20.1.2010
faktura č.10115 - Follauf Jaromír - 6.528 Kč - 20.4.2010
faktura č.10623 - Follaufová Patricie - 960 Kč - 31.1.2011

faktura č.10433 - Hračková Jana - 2.648 Kč - 31.10.2010
faktura č.15034 - Lajner Jindřich - 3.194,40 Kč - 20.2.2015
faktura č.15038 - Semerád Josef - 3.775,20 Kč - 24.2.2015
fatkura č.15050 - Šamšurin Vjačeslav - 3775,20 Kč - 26.2.2015
faktura č.12118 - Šindar Libor - 1.440 Kč - 29.6.2012
faktura č.15001 - Vojáček Ladislav - 4.356 Kč - 31.1.2015
(aktualizace seznamu k 1.dni kalendářního měsíce)

***********************************************
*******
Finanční závazky vůči ČKA plněné na základě schváleného splátkového
kalendáře (tyto subjekty nejsou vedeny na Seznamu dlužníků) : Laška
Jan, Škobis Zdeněk, Vojáček Ladislav.

***********************************************
*******
Předseda Kontrolní komise ČKA MVDr.ing.Ladislav Vojáček
zaslal prezidentovi ČKA výzvu ke svolání valného
shromáždění.
***********************************************
*******
2/ CHOV
Dodatek PK XII.- pokračování
Plemenní hřebci s vydaným Osvědčením plemenného hřebce pro
použití v klusácké plemenitbě v roce 2015
1/ Eilean Donon(US)(Angus Hall-Legend Queen), nar.2001, od
1.2.2015 připouštění čerstvým semenem, připouštěcí poplatek 50 EUR při
připuštění klisny + 800 EUR po narození živého hříběte v jeho stáří 48 h,
stanoviště Bravantice, majitel: Boko Stables, NL, provozovatel: mgr.Jiří
Svoboda, Bravantice
2/ Aristote(F)(Florestan-Lonisera), nar.1988, od 1.2.2015 přirozená
plemenitba, připouštěcí poplatek 100 EUR při připuštění klisny + 400 EUR
po narození živého hříběte v jeho stáří 48 h, stanoviště Bravantice, majitel
a provozovatel: mgr.Jiří Svoboda, Bravantice

3/ Steakhouse (US)(Muscles Yankee-Chipped Steak), nar.2001, od
1.2.2015 přirozená plemenitba, připouštěcí poplatek 12.000,- Kč,
stanoviště Hořejší Krušec, majitel a provozovatel: JUDr.Milan Šíma, Říčany
4/ Wine and Blues(NL)(Echo-Starlite Merc), nar.2004, od 1.2.2015
přirozená plemenitba, připouštěcí poplatek 2.000 Kč, stanoviště Květná,
majitel Zdeněk Škobis, Praha, provozovatel: Ivan Coufal, Květná
5/ Sir Gill(D)(Divinator-Aischa), nar.2003, od 6.2.2015, přirozená
plemenitba, připouštěcí poplatek 1000 Kč při připuštění klisny + 4000 Kč
po narození živého hříběte, stanoviště Šelešovice, majitel a provozovatel:
MVDr.ing.Ladislav Vojáček, Mysločovice
6/ Ekir de Léau(F)(Fakir du Vivier-Noix de Coco), nar.1992, od
8.2.2015 přirozená plemenitba, připouštěcí poplatek 100 EUR při
připuštění klisny + 500 EUR po narození živého hříběte v jeho stáří 48 h,
stanoviště Bravantice, majitel a provozovatel: mgr.Jiří Svoboda,
Bravantice
7/ San Pellegrino(US)(Valley Victory-Self Supporting), nar.1996, od
10.3.2015 inseminace mraženým semenem pouze pro 2 klisny,
připouštěcí poplatek dohodou, majitel a provozovatel: JUDr.Milan Šíma,
Říčany
Plemenní hřebci - doručené žádosti o vydání Osvědčení
plemenného hřebce pro použití v klusácké plemenitbě v roce 2015
1/ Bob Harley(NL)(Love You-Miss Harley), nar.2008, inseminace
mraženým semenem, pouze pro vlastní chov, stanoviště Šelešovice,
majitel: Zdeněk Škobis, Praha, provozovatel: MVDr.ing.Ladislav Vojáček,
Mysločovice
Plemenné klisny - výsledek připuštění z roku 2014 jiný než živě
narozené hříbě
1/ Box Wine(S)(Pearsall Hanover-Rodham Boko), majitel mgr.Jiří
Svoboda, Ostrava, připuštěna 23.3.2014 plemeníkem Jackpot Dream(F) jalová (3.3.2015)
2/ Top Palema(D)(Alf Palema-Lotsa Pasta), majitel mgr.Jiří Svoboda,
Ostrava, připuštěna 14.4.2014 plemeníkem Eilean Donon(US) - jalová
(3.3.2015)
3/ Ann Tribute(S)(Firm Tribute-Caty Lep), majitel Moravia Agro s.r.o.,
Šelešovice, připuštěna 17.4.2014 plemeníkem Bob Harley(NL) - jalová
(1.1.2015)

4/ Ann Tribute(S)(Firm Tribute-Caty Lep), majitel Moravia Agro s.r.o.,
Šelešovice, připuštěna 22.5.2014 plemeníkem Sir Gill(D) - uhynula jalová
(16.3.2015)
5/ Juillenne(D)(Tarass Boulba-Just We Two), majitel Zuzana Vojáčková,
Mysločovice, připuštěna 19.4.2014 plemeníkem Bob Harley(NL) - jalová
(1.1.2015)
6/ Ladia Pit(D)(Diamond Way-Lana Pit), majitel MVDr.ing,Ladislav
Vojáček, Mysločovice, připuštěna 15.4.2014 plemeníkem Bob Harley(NL) jalová (1.1.2015)
7/ Avalance Boshoeve(S)(Juliano Star-Nadejda Boshoeve), majitel Zuzana
Vojáčková, Mysločovice, připuštěna 10.3.2014 plemeníkem Sir Gill(D) zmetala (1.1.2015)
8/ Atrakce (Castleton Magic-Ann Marie), majitel Zuzana Vojáčková,
Mysločovice, připuštěna 29.3.2014 plemeníkem Sir Gill(D) - vstřebala
(16.3.2015)
Plemenné klisny - výsledek připuštění z roku 2014/živě narozené
hříbě
1/ ..............................(Eilean Donon-Margit Boko),klisnička
nar.26.1.2015, hnědka, chovatel ing.Jiří Šplíchal, Říčany
2/ VIKTOR CUB (Sir Gill-Victory Expo),hřebeček nar.28.1.2015, hnědák,
chovatel Josef Dobruský, Černá u Bohdanče
3/ ABBA (Sir Gill-Ann Marie),klisnička nar.4.2.2015, hnědka, chovatel
MVDr.Ladislav Vojáček, Mysločovice
4/ SAKKO TEČ (Eilean Donon-Sahara Teč), hřebeček nar.19.2.2015,
hnědák, chovatel Jaroslav Chrastina, Tečovice
5/ D'ARTAGNAN MISI (San Pellegrino-Dahlia), hřebeček nar.26.2.2015,
tmavý hnědák, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany
6/ GAZDA MISI(San Pellegrino-Geny Allmar), hřebeček nar.3.3.2015,
hnědák, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany
7/ UNIVERS MONEY (Steakhouse-Unikalia), hřebeček nar.11.3.2015,
tmavý hnědák, chovatel Michael Levinson, Moskva, Rusko
8/ AARON (Sir Gill-Anne Titan),hřebeček nar.15.3.2015, hnědák,
chovatel Zuzana Vojáčková, Mysločovice

9/ ........................ (Aristote-Viola Idzarda), klisnička nar.28.3.2015,
hnědka, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
-------------------------------------------------------------------------------------------------I/ ........................(A) (Eilean Donon-Alies), klisnička nar.18.3.2015,
hnědka, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
-------------------------------------------------------------------------------------------------Osobou, která byla pro rok 2015 jmenována pracovníkem
pověřeným kontrolou totožnosti klusáckých hříbat před vydáním
průkazu koně, implantací přiděleného mikročipu a odběrem
biologického materiálu pro stanovení DNA-profilu, je MVDr.Helena
Pokorná.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

3/ KONĚ
Změna majitele formou prodeje
1/ Winchester(D)(Valley Guardian-Waffes Glory), nar.2010, 2.3.2015
(hlášeno 4.3.2015), nový majitel: Libuše Průchová, Horažďovice
2/ Kristýna Misi (Scooter-Kajsa Balk), nar.1999, 9.11.2014 (hlášeno
4.3.2015), nový majitel: Nikol Svobodová, Těně
3/ Garonna(A)(Appleton-Guinea), nar.2005, 5.5.2014 (hlášeno 4.3.2015),
nový majitel: Veronika Hoffmannová, Oblekovice
4/ Premium Edition(I)(Turbo Sund-Indivina), nar.2009, 2.3.2015(hlášeno
5.3.2015), nový majitel: JAHODNÍK s.r.o., Praha 4
5/ Top Gill(Sir Gill-Top Palema), nar.2013, 5.3.2015(hlášeno 9.3.2015),
nový majitel: Jana Barbořáková, Čermná ve Slezsku
6/ Halle Berry (Valley Guardian-Hyppinges Matilda), nar.2008,
22.5.2014(hlášeno 10.3.2015), nový majitel: Nela Karlíková, Lípa nad
Orlicí
7/ Dally Ente (Logan Kosmos-Sally), nar.1991, 4.11.2014(hlášeno
10.3.2015), nový majitel: Kristýna Bláhová, Lesná

8/ Čertovka (Prokaz-Čajka), nar.1986, 1.3.2015 (hlášeno 10.3.2015),
nový majitel: Michal Bebr, Labuť
9/ Prófa (Rocket Force-Pouya), nar.1999, 4.3.2015 (hlášeno 12.3.2015),
nový majitel: Dominika Vozárová, Jindřichův Hradec
10/Pohacra(Happy Crown-Polysa), nar.1996, 10.2.2015 (hlášeno
17.3.2015), nový majitel: Eva Hýblerová, Stonava
11/Otherwisemeadow(NL)(Keller Lobell-Virgill Meadow), nar.1997,
20.3.2015 (hlášeno 23.3.2015), nový majitel: Pavla Jungmannová, Křinec
12/Omen(NL)(Nevele Impulse-Furica Hanover), nar.1997, 25.3.2015
(hlášeno 25.3.2015), nový majitel: Jana Hrdličková, Praha 5
13/ Hanika(New York Giant-Hana Osteo), nar.2002, 25.2.2015 (hlášeno
17.3.2015), nový majitel: Josef Ilenčík, Jablonec nad Nisou (Průkaz koně
dodán 26.3.2015)
14/ Piriac Cash(F)(Halimede-Davantage), nar.2003, 21.3.2015 (hlášeno
27.3.2015), noví majitelé: Eva a Aleš Krejčíkovi, Petrašovice
15/ Zoran Misi (Steakhouse-Zelissa), nar.2012, 16.1.2015 (hlášeno
31.3.2015), nový majitel: Alexandra Homolková, Staré Hodějovice
Změny majitele dočasně neregistrované z důvodu nedostatečné
dokumentace
1/ Hanika(New York Giant-Hana Osteo), nar.2002, 25.2.2015 (hlášeno
17.3.2015), nový majitel: Josef Ilenčík, Jablonec nad Nisou (nedodán
Průkaz koně)
Změna majitele formou pronájmu na neurčito
1/ Raissa du Roumois(F)(Biesolo-Concorde Amour), nar.2005, 25.3.2015
(hlášeno 25.3.2015), nájemce: Střední škola dostihového sportu a
jezdectví, Praha 5
Trvalý import (zatím nedokončená registrace)
1/ Nidara du Goutier(F)(Coktail Jet-Idara du Goutier), chovná klisna
nar.2001, připuštěná 15.5.2015 plemeníkem Rombaldi(F), z Francie,
17.3.2015, majitel: mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
Dočasný import

1/ Albane de Mortree(F)(Hasting-Java de Paris), nar.2010, 15.3. 30.4.2015 (hlášeno 13.3.2015), z Polska, majitel: Stable Alba-Vel, POL,
účel : dostihy
2/ Veline Bel(F)(Montesicar-Minute), nar.2009, 15.3. - 30.4.2015 (hlášeno
13.3.2015), z Polska, majitel: Stable Alba-Vel, POL, účel : dostihy
3/ Ossi(A)(Bay Mink-Orofina), nar.2010, 16.3. - 30.4.2015 (hlášeno
16.3.2015), z Rakouska, majitel: Hans Lenz, Wien, AUT, účel : dostihy
4/ Blueberry Santana(S)(Jag de Bellouet-Dixie Santana), nar.2009, 16.3.
- 30.4.2015 (hlášeno 16.3.2015), ze Švédska, majitel: Hans Lenz, Wien,
AUT, účel : dostihy
5/ Zappadeo(D)(Fast Photo -Chingola), nar.2007, 16.3. - 30.4.2015
(hlášeno 16.3.2015), z Rakouska, majitel: Herbert Hofer, Wien, AUT, účel
: dostihy
6/ All the Money(F)(Islero de Bellouet-Golden Girl), nar.2010, 30.3. 30.4.2015 (hlášeno 30.3.2015), z Rakouska, majitel: Hans Lenz, Wien,
AUT, účel : dostihy
Dočasný import - prodloužení
1/ Vallee de Rib (F)(Memphis du Rib-Utya de Bosens), nar.2009, 28.3. 28.9.2015 (hlášeno 30.3.2015), z Francie, majitel: Ecurie des Sables,
nájemce: Jaromír Kotásek, Kora Ratíškovice, účel : dostihy
Dočasný export
1/ Made for Me(S)(Super Arnie-Smokin Lady), nar.2004, 1.4. - 30.6.2015
(hlášeno 5.3.2015), do Rakouska, majitel: JUDr.Klára Jelínková, Praha 5,
účel : chov - připuštění hřebcem Light Kronos(I))
2/ Reine du Landais(F)(Kaiser Soze-Habanera du Landais), nar.2005,
15.3. - 31.7.2015 do Francie (hlášeno 10.3.2015), majitel: mgr.Jiří
Svoboda, Ostrava, účel: chov - připuštění hřebcem Jain de Beval(F)
3/ Banymedarche(F)(Ganymede-Noriadarche), nar.2011, 16.3. 30.4.2015 (nehlášeno, požadováno ze zahraničí 16.3.2015), do Rakouska,
majitel: Michael Lechner, Wien, účel-dostihy
Kastrace
1/ Zoran Misi (Steakhouse-Zelissa), nar.2012, 28.11.2014 (hlášeno
31.3.2015), majitel: Alexandra Homolková, Staré Hodějovice
Úhyn, utracení

1/ Katty Lako(New York Giant-Kash Satire), nar.2002, 10.3.2015 (hlášeno
18.3.2015), majitel: Zdeňka Navrátilová, Brod nad Dyjí
Porážka
1/ Storm (Ultra Yankee-Sikta), nar.2002, 12.3.2015 (hlášeno 23.3.2015),
majitel:Radek Běhal, Přerov-Újezdec (hlášení zaslala polská společnost
Parkur, Tylicz, koně bez exportních dokladů registroval Malopolski Zwiazek
Hodowców Koni, Kraków)

4/ MAJITELÉ, JEZDCI, TRENÉŘI
Registrované dostihové stáje 2015
Agro Vojáček - Coca(A) vyřazena 18.2.2015
Aktivant Equistro - Rob des Picanes(F), Uka Helena(F), Lesmeral de
Chenu(F), Un Voyou de Beau(F), Roswitha Skal
Brave heart - Stormy and Blue
David Svoboda - Nanana
Divadlo v Dlouhé - Midsommar, Rapida(RU)
Ecurie Popcorn - Cecenono de Ba(F), Edens Je Sole(S)
Fithorse.cz-Total - Winterboy(NL)
FVE-Relay-J.O. Levín - Ain'tshes Diamond(D), Alpro Teč, Juillet V, Kevin
Kuranyi(D), Logic V, Lucky Money(D), Patron Titan(D), Peter Pan(F),
Pirate de Jour(I), Unzen(F), Nucleare ORS(I), Viking Crown(F), Starboy
BN, Agrus(UA), Aladin Fab(F), Anne Gill, Lady Pit, 5.3.2015 zařazen
Premium Edition(I)
Gestüt Nottingham - Scarlett(A), Born on Ice(A)
Hej-Fi - Tullamore Paal, Seven Paal, Say and Blues
Hippospol - Zorro Misi
Horsefriends - Dorothy King
J&L Investments - Meteor JDS, Magicmatch JDS
J.H.Renis - V.I.P.Alet

JK Misi Hartmanice - Caberneto Misi, Konstans Misi, Caviar Misi, Cecilka
Misi, Gabreta Misi, Severina Misi, Wigo Misi, Shaman Misi, Zara Misi, Geny
Misi, Sprinthouse Misi, Carmella Misi
JS Konsorcium - I Can Fly Diamant(D), Kaizer Jamacan(S), Voulez
Vous(F), Ready Get, Boccaccio, Celia de Maubec(F), Cestarina,
Clevereasygo, Quantity of Charge, Quick Silver(A), Replay J'(A), Fredy
J'(A), Dexter, Del Diablo, Danielle Premiere, Quest for Rival
Klausner Manfred - Tilbury(F), Angel Eyes(A)
Kora Ratíškovice - Vallée du Rib(F), Reve de l'Odon(F), Zazazoo(NL)
KR Ostrava - Rubby Blue, Karolina Nova, Repeat
Kroupa Kyselovice - Apollo
MISHANO.com - Bogdanka(F), Touchdown OK(I)
Penzion v polích - Odds Eagle Iceberg
Pražská agrární s.r.o. - Rachot, Ofarim Venus(A), Vourasia du Lys(F)
Roddenberry Syndicate - Aerodynamica(F), Kyza Deux Skree(A)
Rokyta advokát Bílovec- Radius(UA), Tip Gate, Shadow, Schowman, Top
Gill vyřazena 5.3.2015
S.Gloria - Busby Cartouche(NL)
Sochor s.r.o. - Azov(F), Finn(RU), Gulfstream(UA), Afina(RU), Beautiful
Yankee(RU), Pas Sans Toi, Bikala(F), Megan Kemp(S), Logoped(RU),
Team Dancer(I), Tedo OK(I), Gelios OV, Tam Tam OK(I), Tempura
Wise(I), Tiarama Bi(I), Perepelka, Gotika(RU), Gliptika(RU), No-Shpa(RU)
SŠDSaJ - Schanhay(F), Peršan, M.T.Hurricane(S), od 18.2. Samba Teč
Stáj California - Treviso, Prim, Cafu Boko(NL)
Stáj Dobruský - Andělka, Viking Cub
Stáj EURO KOBERCE s.r.o. - Damalia(NL), Doutje(NL), Ocean Al,
Charming Oreau(NL), Euforia(NL), Easypeasy Rhythm(NL), Flair(NL),
Fedor Oreau(NL), Ready to Race(D)
Stáj Hanka - Elefanda
Stáj Hukovice - Pralinka, Playboy DS, Chester

Stáj Květná - Generál, Gilli, Gesy, B Vijfendertig(NL), Glejdy, Golem
Stáj Leopoldov - Chirone Scott(NL), Gaudi Boko(NL)
Stáj Skree - Aadje Boer(NL), Ann Magic(A), Apia des Etises(F), Colet la
Brousse(NL), Couragelabrousse(NL), Degro Teo(NL), Sir Viking(A), Arnika
V
Stáj Tečovice - Astra Teč, Samba Teč, Salet Teč, Ramree(F), Santos Teč,
Aida V, Sarna Teč, Yoker Teč - 18.2. vyřazena Samba Teč
Stáj Tosca - Uva Kosmos(I), Urschula Kosmos(I), Uran Kosmos(I),
Nordminka(A)
Stáj Viktoria - United des Obeaux(F), Vade Mecum(F), Bob Harley(NL),
Jos(D), Chuck Norris(D), Elina Oldeson(D), Best Winner(F), Donato
Power(US), Tipsport Boy, Devil in Disguise(D)
Stáj Zuzka - Lucky Leffe
Stall Niere - Mikeila Alet
Stínící technika s.r.o. - Blondie
Tip-Zdice - Diego Misi
Trot Centre Alet - Ifetayo(D), G.G.'s Sweet Dream(S), Alet Conch, Just
Mad(S), Made No Fear(S), Premium Edition(I) vyřazen 5.3.2015
Trotting Stars - Gember Attack(D), Evian Boko(NL)
Vávra Chropyně - Hra Fortuna, History Speed
Vávra Chropyně 2 - Unkas, Donadonitranss R(NL)
Veronika - Regent
Victoria Corporation - Karlos Santana
Doručené žádosti o registraci dostihové stáje 2015
Gestüt Quidenus - Caramello Qui(A)
Lukas - Akello Paal
Stáj Avals - Bahia Jiel(F), Un Espoir(I), Gromoboj(UA)
Stáj Lajner - Karel CZ(A)

Stáj Otrokovice - Matilda(A)* import zatím nedokončen
Stall Wahnsinn + Robert Matejka - Tosca Joy(A)
Vydané licence pro rok 2015
Trenérská licence - trenér A :
Coufal Ivan, Dobrovolný Jaroslav, Chrastina Roman, Kalčík Michal,
Klaubenschalk Jindřich, Kotásek Jaromír, Loman Alle J.M., Novák Bedřich,
Rokyta Lubomír, Svoboda Jiří, Škobis Zdeněk, Štípa Ladislav, Vávra
Zdeněk, Vinklárek Antonín, Volf Mykola
Trenérská licence - trenér B :
Dobrovolný David, Dobruský Josef ml., Klvaňa Tomáš, Maršálková-Beňová
Zuzana, Paškrtová Alice, Pátková Renata, Semerád Josef, Štichová Marie,
Vojáček Ladislav
Jezdecká licence - profesionální jezdec :
Dobrovolný David, Dobrovolný Jaroslav, Coufal Ivan, Chrastina Roman,
Kalčík Michal, Kalčíková Monika, Klaubenschalk Jindřich, Kotásek Jaromír,
Kozel Ondřej, Linková Simona, Maršálková-Beňová Zuzana, Morozov
Pavlo, Nowicki Petr, Paškrtová Alice, Poršová Veronika, Svoboda Jiří,
Škobis Zdeněk, Švolbová Zuzana, Vávra Pavel, Vávra Zdeněk, Vinklárek
Antonín, Volf Elena, Volf Marina, Volf Mykola
Jezdecká licence - žákovský jezdec :
Baginski Hubert
Jezdecká licence - amatérský jezdec :
Čemusová Alena, Dobruský Josef ml., Honěk Josef, Hovorka Josef, Hykeš
Pravoslav, Chrastina Jaroslav, Jelínková Klára JUDr., Jungmannová Pavla,
Ledvina Jakub, Klvaňa Tomnáš, Loman Alle J.M., Maňásková Štěpánka,
Novák Bedřich, Pokorná Helena, Rokyta Lubomír, Rokytová Helena,
Sahligerová Zuzana, Semerád Josef, Sirůček Miloslav, Skladan Dalibor,
Svoboda David, Šťastná Denisa, Štichová Marie, Švecová Vendula,
Tvrzová Alena, Tylč Oskar, Veselý Petr, Vojáček Ladislav, Vojáčková
Zuzana, Volf Alexandr, Zemanová Michaela, Zmeko Peter
Doručené žádosti o vydání licence 2015
Trenérská licence - trenér A :
Laška Jan, Šamšurin Vjačeslav

Trenérská licence - trenér B :
Lajner Filip
Jezdecká licence - profesionální jezdec :
Komlóši Ondrej, Lajner Filip, Laška Jan, Šamšurin Vjačeslav
Jezdecká licence - amatérský jezdec :
Bříza Lukáš
Tréninková listina 2015
Coufal Ivan - Generál, Gilli, Gesy, B Vijfendertig(NL), Glejdy, Golem
Dobrovolný David - Aerodynamica(F)
Dobrovolný Jaroslav - Aadje Boer(NL), Ann Magic(A), Apia des Etises(F),
Colet la Brousse(NL), Couragelabrousse(NL), Degro Teo(NL), Sir
Viking(A), Arnika V, Kyza Deux Skree(A), Winterboy(NL)
Dobruský Josef ml. - Andělka, Viking Cub
Chrastina Roman - Astra Teč, Salet Teč, Ramree(F), Santos Teč, Aida V,
Sarna Teč, Yoker Teč (Samba Teč vyřazena 18.2.)
Kalčík Michal - Ain'tshes Diamond(D), Alpro Teč, Juillet V, Kevin
Kuranyi(D), Logic V, Lucky Money(D), Patron Titan(D), Peter Pan(F),
Pirate de Jour(I), Unzen(F), Nucleare ORS(I), Viking Crown(F), Starboy
BN, Agrus(UA), Aladin Fab(F), Anne Gill, Lady Pit, Mikeila Alet zařazena
24.2.2015, Premium Edition(I) zařazen 5.3.2015
Klaubenschalk Jindřich - Ifetayo(D), G.G.'s Sweet Dream(S), Alet Conch,
Just Mad(S), Made No Fear(S), Odds Eagle Iceberg, V.I.P.Alet,
Rapida(RU), Midsommar, Premium Edition(I) vyřazen 5.3.2015
Klvaňa Tomáš - Pralinka, Playboy DS, Chester, Matilda(A)*
Kotásek Jaromír - Meteor JDS, Magicmatch JDS, Caberneto Misi, Caviar
Misi, Konstans Misi, Busby Cartouche(NL), Zazazoo(NL), Reve de
l'Odon(F), Vallée du Rib(F), Gember Attack(D), Evian Boko(NL), Edens Je
Sole(S), Cecenono de Ba(F)
Lajner Filip - Karel CZ(A)
Laška Jan - Akello Paal

Loman Alle J.M. - Damalia(NL), Doutje(NL), Ocean Al, Charming
Oreau(NL), Euforia(NL), Easypeasy Rhythm(NL), Flair(NL), Fedor
Oreau(NL), Ready to Race(D)
Maršálková-Beňová Zuzana - Shaman Misi, Zara Misi, Geny Misi,
Sprinthouse Misi, Carmella Misi
Novák Bedřich - Rob des Picanes(F), Uka Helena(F), Lesmeral de
Chenu(F), Un Voyou de Beau(F), Roswitha Skal
Paškrtová Alice - Tullamore Paal, Seven Paal, Say and Blues, Stormy and
Blue
Pátková Renata - Schanhay(F), Peršan, M.T.Hurricane(S), Zorro Misi,
18.2. zařazena Samba Teč
Rokyta Lubomír - Top Gill vyřazena 5.3.2015
Semerád Josef - Rachot, Ofarim Venus(A), Vourasia du Lys(F)
Svoboda Jiří - I Can Fly Diamant(D), Kaizer Jamacan(S), Voulez Vous(F),
Ready Get, Boccaccio, Celia de Maubec(F), Cestarina, Clevereasygo,
Quantity of Charge, Quick Silver(A), Replay J'(A), Fredy J'(A), Dexter, Del
Diablo, Danielle Premiere, Quest for Rival, Nanana, Blondie, Karlos
Santana, Rubby Blue, Karolina Nova, Repeat, Radius(UA), Tip Gate,
Shadow, Schowman
Šamšurin Vjačeslav - Bahia Jiel(F), Un Espoir(I), Gromoboj(UA)
Škobis Zdeněk - United des Obeaux(F), Vade Mecum(F), Bob Harley(NL),
Jos(D), Chuck Norris(D), Elina Oldeson(D), Best Winner(F), Tipsport Boy,
Devil in Disguise(D)
Štichová Marie - Treviso, Prim, Cafu Boko(NL)
Vávra Zdeněk - Donato Power(US), Hra Fortuna, History Speed, Unkas,
Donadonitranss R(NL), Uva Kosmos(I), Urschula Kosmos(I), Uran
Kosmos(I), Nordminka(A), Tosca Joy(A), Chirone Scott(NL), Gaudi
Boko(NL), Apollo
Vinklárek Antonín - Elefanda
Vojáček Ladislav - Lucky Leffe, 18.2. vyřazena Coca(A)
Volf Mykola - Azov(F), Finn(RU), Gulfstream(UA), Afina(RU), Beautiful
Yankee(RU), Pas Sans Toi, Bikala(F), Megan Kemp(S), Logoped(RU),
Team Dancer(I), Tedo OK(I), Gelios OV, Tam Tam OK(I), Tempura
Wise(I), Tiarama Bi(I), Perepelka, Gotika(RU), Gliptika(RU), No-Shpa(RU),

Diego Misi, Regent, Wigo Misi, Cecilka Misi, Gabreta Misi, Severina Misi,
Bogdanka(F), Touchdown OK(I), Dorothy King
***********************************************************
**********
Na základě zpoplatněné žádosti byla jezdecká výjimka udělena
amatérskému jezdci Tylčovi pro start s vlastními dvouletými koňmi v
dostizích pro dvouleté koně a v dostizích chovatelských, a to s platností do
30.9.2015 a s možností dalšího prodloužení pro celou sezónu 2015.
Na základě zpoplatněné žádosti byla jezdecká výjimka udělena amatérské
jezdkyni Švecové pro start s koňmi trenéra Svobody v dostizích pro
dvouleté koně a v dostizích chovatelských, a to s platností do 30.9.2015 a
s možností dalšího prodloužení pro celou sezónu 2015.
Na základě zpoplatněné žádosti byla jezdecká výjimka udělena
amatérskému jezdci Chrastinovi J. pro start s vlastními koňmi v dostizích
pro dvouleté koně a v dostizích chovatelských, a to s platností do
30.9.2015 a s možností dalšího prodloužení pro celou sezónu 2015.
***********************************************************
**********

5/ DOSTIHY
Dostihy v létě v rakouském Badenu
V předstihu nás Badener Trabrennverein informoval o termínech svých 10
letních dostihových dnů v letošním roce od 28.6. do 23.8. (propozice
dostihů budou k dispozici na přelomu května a června). Specielně
upozorňují, že 4 celé dostihové dny budou mezinárodní, se všemi dostihy
otevřenými pro koně jiného než rakouského chovu, a to tyto dostihové
dny :

12.7. (Badenská míle) - 16.7. (PMU) - 24.7. (PMU) - 4.8.
(PMU)
Další podrobnosti naleznete na www.trabenbn.co.at
***************************************************************************
**************

Pokyny při zahraničním startu
V případě zamýšleného startu v zahraničí zašle majitel, trenér nebo
disponent písemnou (e-mail, fax, originální zápis) žádost sekretariátu ČKA
o vystavení exportních dokladů v předstihu min. 3 pracovních dnů

(standartní termín) před termínem zahraniční uzávěrky přihlášek/OSK.
Uvede také, kam požaduje doklady zaslat. V případě žádosti doručené
později nebo jiným způsobem nelze zaručit včasné doručení dokumentů
zahraniční autoritě, za jejich vystavení může být účtován stanovený
expresní příplatek.
***************************************************************************
**************

Mistrovství Evropy amatérských jezdců 4. - 7.5.2015 v Norsku
www.fegat.info
Ve dnech 4. - 7.5. proběhne na závodištích Momarken a Bjerke letošní
evropské amatérské mistrovství, za Českou republiku se zúčastní Alle
J.M.Loman, šampión amatérských jezdců České republiky roku 2014.
Další evropské amatérské akce v roce 2015 : FEGAT-CUP v Německu
(říjen 2015), Mistrovství Evropy amatérských jezdkyň v Dánsku (20.23.listopad).
***************************************************************************
**************
Veterinární podmínky určené MěVS v Praze SVS pořadateli svodů
Česká klusácká asociace pro konání svodů koní, které se budou
konat na dostihovém závodišti Velká Chuchle s mezinárodní účastí
v roce 2015 :
1/ Koně musí být doprovázeni Průkazem koně v souladu s §23 odst.4
Zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) v
platném znění, který odpovídá vzoru nařízení Komise (ES) č.504/2008,
kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde
o metody identifikace koňovitých.
2/ Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich
označení podle §13 až §15 Vyhlášky č.136/2004 Sb.
3/ V průkazu koně musí být dále uvedeno :
a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem a je
v imunitě proti influenze (chřipka koní), poslední vakcinace byla
provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu
b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním
výsledkem na infekční anemii koní, vyšetření nesmí být starší 24 měsíců

c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření
alergologicky vyšetřen
d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat požadavky §19 odst.2
vyhlášky č. 382/2003 Sb.o veterinárních požadavcích na obchodování se
zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
e) kůň pocházející ze třetí země, popř. její části, která je uvedena na
seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do
Evropské unie, je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný dovoz
registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky § 63 až §
65 vyhlášky č.382/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na obchodování
se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
(směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26.6.1990)
3/ V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro
potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v
době 1,5 h před začátkem dostihu nebo závodu, kterého se kůň účastní.
4/ Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní a vytvoří
podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly
použity k přepravě koní na svod.
5/ Veterinární přejímku zajistí soukromý veterinární lékař, kterého zajistí
pořadatel svodu po celou dobu konání akce. Závodů se nesmí zúčastnit
koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou. Doba
veterinární přejímky je stanovena na časové rozmezí 3 h - 1 h před
startem prvního dostihu.
6/ Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli
změněny nebo zrušeny.
***********************************************************
**********
Veterinární podmínky určené KVS SVS pro Moravskoslezský kraj
pořadateli svodů Equi Forum o.s. pro konání svodů koní, které se
budou konat na závodišti Hipodrom Bravantice s mezinárodní
účastí v roce 2015 :
1/ Koně musí být doprovázeni Průkazem koně v souladu s §23 odst.4
Zákona č.154/2000 Sb. a musí splňovat požadavky na jejich označení
podle §13 až §15 Vyhlášky č.136/2004 Sb.
2/ V průkazu koně musí být uvedeno :

a) vakcinace proti chřipce provedená podle vakcinačního schématu
udaného výrobcem, kůň je v imunitě proti chřipce koní, poslední vakcinace
byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu
b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním
výsledkem na infekční anemii koní (vyšetření nesmí být starší 24 měsíců)
c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření
alergologicky vyšetřen
d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat požadavky §19 odst.2
vyhlášky č. 382/2003 Sb.o veterinárních požadavcích na obchodování se
zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
e) kůň pocházející ze třetí země, popř. její části, která je uvedena na
seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do
Evropské unie, je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný dovoz
registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky § 63 až §
65 vyhlášky č.382/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na obchodování
se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
3/ V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro
potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v
době 1,5 h před začátkem závodu.
4/ Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní a vytvoří
podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly
použity k přepravě koní na svod.
5/ Veterinární přejímku zajistí soukromý veterinární lékař, kterého zajistí
pořadatel svodu po celou dobu konání akce. Závodů se nesmí zúčastnit
koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou. Doba
veterinární přejímky je stanovena na časové rozmezí 3 h - 1 h před
startem prvního dostihu.
6/ Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli
změněny nebo zrušeny.
***********************************************************
**********
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ POŘADATELE DOSTIHŮ
EQUI FORUM o.s. na dostihové dráze Hipodrom Bravantice
1. Klusácké dostihy pořádané EQUI FORUM o.s. se konají podle Klusáckého
dostihového řádu (dále jen DŘ), jeho Doplňujících ustanovení v platném znění a
těchto Organizačních opatření.
2. Pořadatel neručí za žádné onemocnění nebo úraz koní, jezdců nebo stájového

personálu při dostizích, během pobytu na závodišti nebo při přepravě koní na dostihy
a zpět. Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené koněm či jezdcem.
3. Příjem oznámení startujících koní (dále jen OSK) a tvorbu startovní listiny a
tvorbu dostihového programu provádí Česká klusácká asociace na svém
administrativním místě v sekretariátu ČKA. Minimální počet koní pro zachování
dostihu při OSK je 5 koní. S rozdělením dostihu se v zásadě nepočítá z důvodu
dostatečné kapacity dostihové dráhy.
4. V případě nízkého počtu koní oznámených jako startující může pořadatel spojit
dva dostihy typu autostart do jednoho dostihu startovaného z met, dostih z met
uspořádat jako autostart nebo vypsat dostihy s novou propozicí.
5. Koně se mohou zúčastnit Probestartu(zkušebníhodostihu). Zkušební dostih se
koná obvykle před zahájením dostihového dne, a to na vzdálenost 1640 m. Pokud je
v termínu OSK do Probestartu oznámen alespoň 1 kůň, je Probestart je uveden
v Dostihovém programu. Není-li Probestart uveden v Dostihovém programu, je jeho
konání možné po nahlášení dostihovému tajemníkovi a za souhlasu Dostihové
komise. Poplatky za účast koně v Probestartu jsou dány v Doplňujících ustanovení
DŘ.
6. Zápisné do dostihu je vybíráno ve výši 5 % z ceny dostihu. Pořadatel je plátce
DPH.
7. Majitelská prémie přísluší majiteli koně českého chovu a je vypisována v
Klasických a Ročníkových dostizích do výše 5% ceny dostihu. Je určena pro tři
nejlépe umístěné koně českého chovu (rozdělení 50-30-20 %), v případě menšího
počtu platně dokončivších koní českého chovu se její výše nemění, pouze se
přerozděluje (60-40 %). Z majitelské prémie se neplatí zápisné.
8.Chovatelská prémie přísluší chovateli koně českého chovu a je vypisována ve
všech dostizích s výjimkou dostihů typu handicap, s propozicí podle jiného než
celoživotního zisku nebo s propozicí jinak nahrazující handicap do výše 5% ze
získané dostihové ceny. Z chovatelské prémie se neplatí zápisné. Chovatelské
prémie jsou uváděny ve výsledku dostihu a přísluší chovateli podle obecných
podmínek stanovených Českou klusáckou asociací před zahájením dostihové
sezóny. Chovatelské prémie jsou zúčtovány dvakrát za dostihovou sezónu, a to
k 30.6. a k 31.12. kalendářního roku.
9. Vyúčtování dostihů (zápisné, poplatky za ustájení, dostihové poplatky, peněžité
výhry s výjimkou dostihů Trotteur Francais) probíhá přes zúčtovací centrum (dále jen
ZC) dostupné každému majiteli/chovateli dostihových koní na internetu. Po každém
dostihovém dnu jsou do ZC zaváděny proběhlé transakce, vyúčtování je uzavíráno
vždy s koncem kalendářního měsíce. Vyúčtování dostihů Trotteur Francais zajišťuje
ČKA po obdržení subvence z Francie, výhry koní vybraných ke kontrole medikace
jsou do ZC zaváděny po obdržení negativního výsledku laboratorního vyšetření.
Výhry koní v dostizích, ve kterých nebyl při dostihovém dni dořešen protest týkající
se doběhu dostihu, jsou do ZC zaváděny po vyřešení tohoto protestu. Pořadatel Equi
Forum o.s. plně respektuje Seznam dlužníků České klusácké asociace ve smyslu
DŘ.
10. Úprava ceny dostihu podle počtu koní na startovní listině (tato úprava se netýká
dostihů Klasických, Ročníkových, Breeders' Crownů, Zlatého okruhu a Trotteur
Francais) :
- cena dostihu zůstává zachována při 8 a více koních na startovní listině
- cena dostihu se snižuje o 10% při počtu 6 nebo 7 koní na startovní listině
- cena dostihu se snižuje o 20% při počtu 5 koní na startovní listině
Zápisné se platí z ceny dostihu, o kterou se dostih skutečně běží (eventuelní rozdíl

oproti původně vypsanému zápisnému je zohledněn při úhradě za OSK).
11. Kromě předepsané výstroje podle § 227 Klusáckého dostihového řádu musí mít
jezdci v dostihu také ochrannou vestu odpovídající normě EN 13158 nebo EC
1621-2. Vybavení touto ochrannou vestou bude kontrolovat pověřený pracovník,
který její absenci ohlásí Dostihové komisi a ta rozhodne o postižení jezdce sankcí a o
jeho nepřipuštění k dostihu.
12. Pohyb koní je při dostihovém dni povolen na dostihové dráze a na tréninkové
dráze umístěné za cílovým obloukem (tato tréninková dráha není pod dohledem
Dostihové komise, pohyb na ní není upraven žádnými zvláštními předpisy a probíhá
na vlastní nebezpečí každého jezdce). Není povolen žádný pohyb koní ani osob ve
vnitřním sektoru dostihové dráhy.
13. Vnitřní třetina dostihové dráhy je vyhrazena pro rychlou práci probíhající ve
směru dostihu (na levou ruku), vnější třetina dostihové dráhy je vyhrazena pro
pomalé nahřívání v protisměru dostihu (na pravou ruku). Z místa ustájení vjíždějí
koně po vyznačené spojovací cestě na dostihovou dráhu a při nájezdu na dráhu vždy
zatočí výhradně doleva (tedy do protisměru dostihu). Při výjezdu z dostihové dráhy
také zatáčejí výhradně doleva do spojovací cesty mezi dostihovou dráhou a místem
ustájení koní. Porušení tohoto provozního opatření velmi důležitého pro bezpečnost
bude sankcionováno.
14. Je zakázáno přejíždět kolíky na vnitřním okraji dráhy, přejetí více než dvou kolíků
za sebou bude sankcionováno.
15. Maximální počet startujících je při autostartu 12 (v první řadě 8 koní, ve druhé
řadě 4 koně) a při startu z met 15 koní (na jedné metě max. 5 koní v jedné řadě).
Maximální metrážní zatížení je 50 m, a to při použití 3 met (základní meta, 2.meta +
25 m od základní mety, 3.meta + 50 m od základní mety).
16. Jestliže počet koní v dostihu vyžaduje při autostartu start koní ze dvou řad,
startují koně v druhé řadě vždy z následujících pozic:
kůň č.9 za koněm č.1, kůň č.10 za koněm č.2, kůň č. 11 za koněm č.3, kůň č. 12 za
koněm č.4.
17. Čísla koní, kteří byli v průběhu dostihu diskvalifikováni, jsou vyvěšována na
stojanu ve vnitřním sektoru dráhy poblíž cílové podkovy.
18. Oznámením koně jako startujícího koně do dostihů pořádaných pořadatelem
EQUI FORUM o.s. vyjadřuje majitel koně svůj souhlas se zveřejněnými
organizačními opatřeními včetně jejich doplňků a s dalšími obecnými podmínkami,
které byly stanoveny a zveřejněny pro účast v těchto dostizích.
METODICKÝ POKYN KE STARTŮM
OBECNĚ:
•
•

•
•

cválání koně na startu není důvodem k prohlášení startu za neplatný, start je
neplatný pouze v případě poškození jiného koně
zaviní-li jezdec při autostartu nebo letmém startu opakování startu (v okamžiku
startu poškodí jiného koně), je sankcionován a startuje při opakovaném startu
ze třetí řady, zaviní-li stejný jezdec dvakrát opakování startu, je výrazněji
sankcionován a vyloučen z účasti v dostihu
startér je odpovědný za to, že jeho hlasové pokyny a označení jezdce, který
zavinil opakování startu, budou slyšitelné pro všechny zúčastněné jezdce
neplatnost startu je vyhlášena výraznou signalizací několikerým zatroubením
klaksonu startovacího auta, současně ji vyhlašuje Dostihová komise

•

•

•

rozhlasem a startér ji oznamuje výraznou signalizací praporkem, při startu z
met ji také signalizuje rozhodčí v autě. Startér musí vždy příčinu opakování
startu ihned oznámit Dostihové komisi a označit případného viníka, kterého je
povinen na tuto skutečnost ihned upozornit. Autostart nebo letmý start se
opakuje pouze výjimečně v případě poškození jiného účastníka dostihu.
5 minut před startem dostihu (tedy v době, kdy začíná přehlídka koní před
dostihem), stojí startovací auto se složenými křídly na vnějším okraji dráhy
v polovině oblouku za cílem. Jezdci jsou k účasti na přehlídce vyzvání také
rozhlasem a dostihovým tajemníkem.
jezdci se shromáždí na začátku oblouku za cílem a nastupují na přehlídku
před dostihem, která probíhá v protisměru dostihu (tedy na pravou ruku)
v cílové rovině pokud možno v pořadí podle startovacích čísel
po přehlídce se jezdci pohybují po dostihové dráze tak, aby byli včas na místě
startu

AUTOSTART :
•

•

•

•

•

•

•

•

po přehlídce koní se startovací auto přesune na svou výchozí pozici pro start
1640 m, resp.2640 m zůstane stát v polovině oblouku za cílem, pro start 2140
m v polovině oblouku před cílem
1 minutu před startem začne na led-displeji umístěném na konstrukci
startovacích křídel odpočet 60 s v této chvíli již musí být všichni jezdci
v prostoru za startovacím autem tak, aby viděli na led-displej na startovacím
autě, protože cca 30 s před zahájením startu a rozjezdem auta se roztahují
startovací křídla. V okamžiku, kdy se na displeji objeví 0, auto se rozjíždí.
jezdci mají povinnost disciplinovaně a včas přijíždět k autu tak, aby v
okamžiku startu byli u auta přibližně zároveň, a to zejména jezdci koní
startujících z první startovní řady (nebude brán ohled na jediného jezdce, který
sám přijede za auto a bude si vynucovat rozjetí auta, nebude brán ohled ani
na jezdce, který šel na start pozdě a za auto na rozdíl od ostatních dojet
nestihl)
v dostizích není možné žádat o start ze druhé startovní řady. Žádost o start
z druhé řady je naopak povinná, byla-li nařízena Dostihovou komisí nebo
příslušnými orgány ČKA, zejména Disciplinární komisí
při řazení koní za jedoucím startovacím autem již musí mít jezdci koní v první
řadě zaujatou svou správnou startovní pozici, nemohou si až později
vynucovat možnost zaujmout své místo v první řadě, v takovém případě jsou
povinni odstartovat ze třetí řady a budou postiženi sankcí za nezaujetí
startovní pozice
po odstartování se startovací auto nejprve vzdálí běžícím koním, složí
startovací křídla a poté pojede na vnějším okraji dráhy přibližně na úrovni
vedoucího koně
při odstartování jsou jezdci povinni se svými koňmi jet startovní rychlostí,
v počátku dostihu je zakázáno brát koně zpět (toto chování bude
sankcionováno), týká se to zejména jezdců startujících s vyššími startovními
čísly v první řadě
v poslední fázi dostihu po vjezdu do cílové roviny auto startovní pole koní
předjede a odjede od něj

START Z MET:
•

•

•

•
•

•
•
•

po přehlídce koní se startovací auto 2 minuty před startem dostihu přesune na
svou výchozí pozici pro start 1640 m mety v polovině oblouku před cílem, pro
start 2140 m mety v polovině oblouku za cílem
koně se shromáždí u startovacího auta a na pokyn rozhodčího v autě se v
protisměru dostihu odeberou na místo startu po vnějším okraji dostihové
dráhy, a to již seřazeni podle startovních čísel na jednotlivých metách
cca 10 m za každou startovní metou (myšleno v protisměru dostihu, tedy ve
směru nájezdu na start) je ve vzdálenosti cca 3 m od vnějšího okraje dráhy
umístěn červenobílý kužel, kolem kterého je každý jezdec povinen projít (má
ho po své pravé ruce) a za ním se otočit o 90 ° doprava a najíždět v řadě za
zavádějícím jezdcem (jeho kůň má na metě nejnižší startovní číslo)
k vnitřnímu okraji dráhy
na povel startéra "otočit"jezdci otočí své koně do směru dostihu a na pokyn
"start" odstartují
na každé metě stojí na vnitřní straně dráhy asistent startéra a signalizuje
startérovi důvod k prohlášení startu za neplatný (zejména špatné najetí na
metu zavádějícím koněm, kdy se již na dráhu nevešli ostatní koně, nebo kdy
ostatní koně neměli dostatek prostoru k otočení, nebo předčasné otočení
některého z jezdců do směru dostihu před pokynem startéra "otočit", nebo
podjetí kužele některým z jezdců). Neznamená to však, že důvodem k
opakování startu je situace, kdy zavádějící jezdec najede metu správně a jiný
kůň se zbytečně velkým odstupem je ještě mimo svou startovní pozici.
po odstartování dostihu asistenti startéra odstraní z dostihové dráhy kužele
rozhodčí v autě je pověřen sledovat z čelního pohledu správné najíždění koní
za zaujetí startovní pozice a správné zavádění na metu je plně odpovědný
jezdec a případné nezaujetí startovní pozice či nesprávné zavedení na metu je
postihováno.

***************************************************************************
**************
Seznam osob schválených pro výkon práce dostihových funkcionářů v roce
2015 (požadavek zaslali pořadatelé Equi Forum o.s.a ČKA) - 1.část :
Předseda Dostihové komise : mgr.Karel Kadlec, Jiří Kněžourek, ing.Petr Malík,
mgr.Otakar Nový, René Boers, ing.Jiří Šindler, ing.Jiří Šplíchal, ing.Jaromír Tihelka,
ing.Leona Pokorná
Ostatní dostihoví funkcionáři : všechny osoby s oprávněním vykonávat funkci
předsedy Dostihové komise a dále Jana Čapáková, Beata Kisza, mgr.Zdeněk
Karlach, Jaroslav Mrva, Hana Pancová, ing.Zdeněk Pánek, Veronika Pokorná,
MVDr.Helena Pokorná, Veronika Poršová, Dagmar Skopalová, Aneta Steimarová,
ing.Miroslav Steimar, František Tihelka ml., prof.František Treml, ing.Jan Vaňourek
Osoby se zájmem o výkon práce dostihových funkcionářů, které tuto funkci od
1.1.2012 ani jednou nevykonávaly, musí před uvedením do funkce absolvovat
přezkoušení z Klusáckého dostihového řádu.

***************************************************************************
**************

Kvalifikace 2015
8001/13.3.2015/Velká Chuchle/2180 m/Wigo Misi - Volf M. 1:23,8
8001/13.3.2015/Velká Chuchle/2180 m/Logoped(RU) - Volf E. 1:24,4
8002/15.3.2015/Bravantice/1640 m/Clevereasygo - Svoboda J. 1:26,3
***************************************************************************
**************
Dostihy 2015-2017 s dlouhodobými přihláškami
Top Gill - 5.3.2015 vyškrtnuta ze všech dostihů let 2015 - 2017
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