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     DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ KALENDÁR SR 2023 

     

 

Dátum Podujatie Miesto Názov Druh podujatia  Organ. Súťaže 

13.05.2023 

14.05.2023 

Coursing Adamov StredoEurópske Coursing 

Derby 

CACIL, CACT 

bodovací 

SDCZ V4 Cup 

 

22.07.2023 

23.07.2023 

Coursing Bratislava Grand Prix Bratislava CACIL, CACT 

bodovací 

SDCZ V4 Cup 

09.09.2023 

10.09.2023 

Coursing Galanta Esterházy de Galanta CUP CACIL, CACT 

bodovací 

RHS  

21.10.2023 

22.10.2023 

Coursing Liptovský 

Mikuláš 

Coursing CACIL, CACT 

bodovací 

SDCZ V4 Cup 

11.11.2023 

12.11.2023 

Coursing Bratislava Coursing CACIL, CACT 

bodovací 

RHS  

 

 

COURSINGOVÝ VÍŤAZ SR (CV) – PODMIENKY SÚŤAŽE NA ROK 2023: 

 

1. Na rok 2023 je vypísaných 5 bodovacích coursingov, z ktorých sa zúčastneným psom započítavajú 

najlepšie 4 výsledky. 

2. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí štartovať najmenej v 4 bodovacích coursingoch. 

3. Jedincom sa za výsledky v preteku prideľujú body v závislosti od počtu psov na štarte. Za 

nedokončený pretek (diskvalifikácia, zranenie a pod.) získava jedinec len účasť s počtom bodov 0. 

4. Pre udelenie titulu musí jedinec získať minimálne 3 body. 

5. DCK SKJ na základe výsledkov poskytnutých usporiadateľmi coursingov spočíta body v rámci tried pre 

každé plemeno a pohlavie a oficiálne vyhlási víťazov. 

6. Do súťaže sa započítavajú body z FCI-CACIL triedy a CSS triedy.  

7. Ak pes bežal počas sezóny aj v triede FCI-CACIL aj v CSS triede, započítavajú sa mu a vyhodnocujú 

výsledky z každej triedy zvlášť. 

8. V prípade rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok z ľubovoľného coursingu 

konaného počas roka 2023. 

9. Titul Coursingový víťaz SR môže získať len pes so slovenskou licenciou. 

10. Importovanému psovi sa započítavajú body do coursingového víťaza len z tých pretekov, v ktorých 

štartoval so slovenskou licenciou. 

 

Schválené na zasadnutí DCK SKJ dňa 09.12.2022 
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DOSTIHOVÝ VÍŤAZ (DV) – PODMIENKY SÚŤAŽE NA ROK 2023: 

 

1. Na rok 2023 nie sú vypísané bodovacie dostihy. Do súťaže sa psom započítavajú najlepšie výsledky 

najviac z 5 dostihov konaných pod záštitou FCI, ktoré boli konané počas roka 2023. 

2. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí štartovať najmenej v 3 dostihoch, zvlášť v FCI-CACIL triede 

alebo CSS triede, a zvlášť v triede štandard alebo šprintér (trieda šprintér platí pre plemeno vipet a 

taliansky chrtík). V prípade, ak budú na týchto 3 dostihoch aspoň raz menej ako 3 jedinci na štarte, 

musí pes štartovať najmenej v 4 dostihoch, aby bol zaradený do súťaže.  

3. Majiteľ psa sa musí o titul uchádzať. Do 30. novembra 2023 zašle vyplnenú prihlášku, propozície 

pretekov, z ktorých predkladá výsledky a kópiu dostihovej knihy administrátorovi DCK SKJ. 

4. DCK SKJ po predložení výsledkov spočíta body v rámci tried pre každé plemeno a pohlavie a oficiálne 

vyhlási víťazov. 

5. Titul Dostihový víťaz SR môže získať len pes so slovenskou licenciou. Udeľuje sa v triedach: FCI-CACIL 

trieda, CSS trieda resp. v triede štandard a šprinter. Ak pes beží počas sezóny aj v triede CSS aj v 

triede FCI-CACIL, započítavajú a vyhodnocujú sa mu výsledky z každej triedy zvlášť. Taktiež sa 

započítavajú a vyhodnocujú zvlášť výsledky u jedinca, ktorý v sezóne štartuje v triede štandard resp. 

šprintér (platí pre whippet a PLI) a triede FCI-CACIL resp. CSS triede.  

6. Importovanému psovi sa započítajú body do dostihového víťaza len z tých pretekov, v ktorých 
štartoval so slovenskou licenciou.  

7. V prípade rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok. 

8. Bodovací systém: 

 

 Národný, klubový dostih v SR i v zahraničí:            

Finále: 6 bodov – 1 bod 6-5-4-3-2-1 

 Medzinárodný so zadávaním CACIL, majstrovský (môže byť aj medzinárodný so zadávaním CACIL 

a aj národný so zadávaním národného čakateľstva (len majstrovstvá štátu alebo regionálneho 

celku ak je ako majstrovský deklarovaný v propozíciách a udeľuje sa titul majstra) dostih v SR i v 

zahraničí:  

 Finále: 12 bodov – 7 bodov 12-11-10-9-8-7 

 Majstrovstvá sveta v dostihoch: 

Finále: 20 bodov – 1 bod  20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

 
 
 
Schválené 23.01.2023 elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 


