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Coursingový kalendár SR 2020 

 

Dostihovou a coursingovou komisiou boli na rok 2020 schválené nasledovné preteky: 
 

Dátum Miesto Druh Názov Titul Usporiadateľ 

29.2.2020  
1.3.2020 

Žilina 

CACIL 
CACT 

Majstrovský 
Bodovací 

Medzinárodné Majstrovstvá 
Slovenska v coursingu 

Medzinárodný 
Majster 

Slovenska 
RHS 

1.8.2020 
2.8.2020 

Bratislava 
CACIL 
CACT 

Bodovací 
Grand Prix Bratislava 

Šampión pre 
krásu a výkon⃰ 

SKCHCH 

12.9.2020 
13.9.2020 

Galanta 
CACT 

Bodovací 
Národné majstrovstvá 

Slovenska 
Majster 

Slovenska    
RHS 

10.10.2020
11.10.2020 

Liptovský 
Mikuláš 

CACIL 
CACT 

Bodovací 

Stredoeurópske Coursing 
Derby 

x SDCZ 

 

⃰ V kombinácii s výstavou organizovanou Slovenským klubom chovateľov chrtov, 
ktorá sa uskutoční 8.8. – 9.8.2020 v Mojmírovciach. 
 
 
 

Dostihový a Coursingový víťaz SR 2020 
 

Podmienky súťaže o titul Coursingový víťaz SR 2020 
 

1. Na rok 2020 je vypísaných 4 bodovacích coursingov, z ktorých sa 
zúčastneným psom započítajú 3 najlepšie výsledky.   

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

3. Pre udelenie titulu musí pes získať minimálne 3 body.   
4. Psom 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.   

5. V prípade rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok z  
ľubovoľného  coursingu konaného počas roka 2020.   

6. Titul Coursingový víťaz SR môže získať len pes so slovenskou licenciou. 
7. O zaradenie do súťaže nie je potrebné žiadať, DCK na základe výsledkov 

poskytnutých organizátormi coursingov spočíta body a zverejní výsledky na 
web stránke DCK v priebehu decembra. 
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Podmienky súťaže o titul Dostihový víťaz SR 2020 
 

1. Do súťaže sa psom započítajú najlepšie výsledky najviac z 5 ľubovoľných 
dostihov, ktoré boli konané počas roka 2020.   

2. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí štartovať najmenej v 3 dostihoch, 
málopočetné plemená, kde sú na štarte 1 alebo 2 psy, musia štartovať 
najmenej v 4 dostihoch. 

3. Bodovací systém:   
a) Národný, klubový dostih v SR i v zahraničí (finále): 
      6 bodov - 1 bod (6-5-4-3-2-1)   
b)  Medzinárodný a majstrovský dostih v SR i v zahraničí (finále): 

12 bodov - 7 bodov (12-11-10-9-8-7)  
c) MS a ME (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)   

4. V prípade rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok 
z ľubovoľného dostihu konaného počas roka 2020. 

5. Titul Dostihový víťaz SR môže získať len pes so slovenskou licenciou.   
6. O zaradenie do súťaže je potrebné požiadať najneskôr do 30.11.2020 

zaslaním vyplnenej žiadosti (na web stránke DCK) na adresu 
dckslovensko@gmail.com. DCK po predložení výsledkov spočíta body 
a výsledky zverejní na web stránke DCK v  priebehu decembra. 

mailto:dckslovensko@gmail.com

