
 

П  Р  О  П  О  З  И  Ц  И  Ј  Е 

недеља,  17.7.2022 

 

1. Једнопрежна   кас.  трка  за  сва  грла  од  три  год.  и  старија  домаћег     

одгоја  са зарадом до 50 ЕУР.  Дужина  стазе  1.600  м.  Аутостарт.                        

Наградни  фонд:  50.000,оо  дин. (  25.000 - 12.500 - 7.500 - 5.000 ).                    

Уписнина  2.000,оо  дин.  Победнику  пехар. 

 

2. Једнопрежна   кас.  трка  за  сва  грла  од  три  год.  и  старија  домаћег     

одгоја  са  зарадом  до  300 ЕУР.  Дужина  стазе  1.600  м.  Аутостарт.                    

Наградни  фонд:  50.000,оо  дин. (  25.000- 12.500- 7.500- 5.000 ).                    

Уписнина  2.000,оо  дин.  Победнику  пехар. 

 

3. Једнопрежна   кас.  трка  за  сва  грла  од  три  год.  и  старија  домаћег одгоја 

са  зарадом  до  700 ЕУР.  Дужина  стазе  1.600  м.  Аутостарт.                    

Наградни  фонд:  50.000,оо  дин. (  25.000 - 12.500 - 7.500 - 5.000 ).                    

Уписнина  2.000,оо  дин.  Победнику  пехар. 

 

4. Једнопрежна  кас.  трка  за  сва  грла  од  три  год.  и  старија домаћег одгоја   

са  зарадом  до  1200 ЕУР.  Дужина  стазе  1.600 м.  Аутостарт.   

Наградни  фонд:  50.000,оо   дин. ( 25.000 - 12.500 -7.500 -5.000 ).            

Уписнина  2.000,00 дин.  Победнику  пехар. 

  

5. Једнопрежна  кас.  трка  за  сва  грла  од  три  год.  и  старија домаћег одгоја   

са  зарадом  до 2200 ЕУР.  Дужина  стазе  1.600 м.  Аутостарт.   

Наградни  фонд:  50.000,оо   дин. ( 25.000 - 12.500 -7.500 -5.000 ).            

Уписнина  2.000,00 дин.  Победнику  пехар. 

 

6. Једнопрежна  кас.  трка  „Сећање на Богдана Влаовића“, за  сва  грла  од  три  

год.  и  старија са  зарадом  до 5000 ЕУР.  Дужина  стазе  1.600 м.  Аутостарт.   

Наградни  фонд:  60.000,оо   дин. ( 30.000 - 15.000 -9.000 -6.000 ).            

Уписнина  2.400,00 дин.  Победнику  пехар.  

 

7. Jеднопрежна  кас.  трка  XX  ''Мемор.  Проф. Др.  Н.  Пејића'',  за  сва                        

грла  од  три  год.  и  старија  са  зарадом  до  20000 ЕУР.  Дужина  стазе  2.100 

м.  Аутостарт. Наградни  фонд:  100.000,оо дин.  ( 50.000 - 25.000 - 15.000 - 

10.000 ). Уписнина:  2.000,оо  дин.  Победнику  пехар  и прекривач.  

Пласираним учесницима од другог до четвртог места пехари. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

П О С Е Б Н Е   О Д Р Е Д Б Е: 

 

 

- пријава  грла  се  врши  11.7.2022  до  12,00  часова; 

- одјава  грла  и  потврда  старта  (обавезна)  се  врши  12.7.2022.  до 12,00  

часова; 

- контакт за упис, брисање  грла  и  све  остале  информације: 011/ 354-31-

88 и 064/ 62 31 890.  
 

 

Н А П О М Е Н Е: 

  

- без  уверења  о  извршеном  ветеринарском  прегледу  крви  грлима                

неће  бити  дозвољен  улаз  на  хиподром; 

- у  случају  неоправданог  не  доласка  на  трку,  власник  грла  се  кажњава 

забраном  уписа  у  трке  за  наредних  год.  дана  на  овом  хиподрому; 

- у  случају  не  стартовања  са  своје  стартне  позиције  следи  аутоматска 

дисквалификација; 

- у  случају  учешћа  мање  од  шест  грла  у  трци  укида  се  четврта  награда,  

- организатор  задржава  право  корекције  пропозиција; 

- организатор  има  право  уписа  једног  грла  по  позиву  у  трци; 

- максималан  број  грла  у  трци  је  ограничен  на  12  грла; 

- у  случају  уписа  мањег  броја  / од 6 /  грла  партија  се  поништава; 

- наградни  фонд  је  у  бруто  износу; 

- власницима  грла  се  неће  извршити  исплата  награде  без  увида  у  Л. К. 

          ради  уписа  тачних  личних  података  и  ЈМБГ. 

- 10% од наградног фонда уплаћује се на рачун УКСС за одгајивачке награде. 

 

 

 

 

К.  К.  ''Деспотово'' 

         Борислав  Попин  с.р. 

 

          


