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|6) czynórv slanowią.y.h przcNinicnia dyscyplin!ńe or.z k wymiellanych 2a i.ll
|7) \4^gó|owcgo lrybn Poslępowani!
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arabskicczyśej k\ii

Rozdzial3

sysl€ny' .odząje i *lrunki przeproładz.nia gonitw $|op.m
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cruPosy polcga !a P'eProNadlaniu go ilw. whórych bion udziaI
konie zakB.liriko\'lne do pos7.zcgó|nych glup ze ł/-ględu Ia osiągniętc irynlkl
w\l}ścis[h.a *'pŹypadku koni rnsy Pólkrwi. ń\'niel rc wzglqdu na poclrodzcnie. prz'
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kÓnie. klórc wyg|aly (z wyjłlkienr

synik!

łeb w lcb) gonil\rę

gn|powądh koni glupt.
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konic' kórc \rygmly aonilwę polagrupÓwą ka(cgorii A (także z NyDikićn łeb w |cb).
Przcsusa się do k esorii A. bez względu !ato. w której srupie |ię 7ndjdo{'|y:
konic.

kó!

znajdowaly \ię *erupie. po $ygraniu sonit$} pozueruNweJ kalcgoti1 B
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a) f wagą u\la]onĄ wodług \kaliNag. o k(óE']nrosa w zalącznikuni2.
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wzajeńności.

gonnwy międzynmdoNe zudzialen llońi
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a) gonilwy dldkoni grupy I.
b) gonnwy dlakoni gtupy lI,
Ć) grnnBy dla koni grupy IlI,
d) gonłvydlakoni crupy Iv.
c) gonnNy pozagrupowe k.te8olii A i B d|o sszystkich koni bez ogąnic7€ń.
0 gouitvy pozasrupowe kalegorii AiB zogońiczeni,mi. w szczcgólności zc
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s8. |. Koiie pelnej krwi lncielrkiej mogą brać udzia| wsonilwa.h ga|opo ' jo7elj
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kŚęgi zagrani.zncj uznancj pŹcz IFHA'
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1.lerscn. a dl. koni2 |ellicl iŚaNzych Prleddtricm l wŁe\nld,
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|) 2]ehie i łaszc.ir p[yp j*u konipclnej knviangichkicji
2) ] |el io i Śdsze.N plzyp'dku toniarabskich c?!Ścj krwi:
]) ] |cllic iŚasze $ p!/'padku konins pólkr*i'
l)
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3Jernie i\ra zc w pLzypadku koni pel.cj knvi ongiel\kiejr
4lernic i *aszc
3 lelńie i
4,
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N przypadku koni ambskichczy(ej krwii

na^ze.NpzyPadkuko.irasPólknvi'

w gonilwrch

z pve\Zkodanri nrogą brać

na6ze s pizypadkn
3.lchie isl!$Ze wpżypadku
I

lctnie i

l lr.connNy pla\lie dl,

ud',ł koni!'

koni pelnej krwi a.giclshei:

koni ra\
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półk

kNi

l'

angiel\kic.j są plzeprosad4ńe

M dyŚmsie

nie kńl\zynr niż 800 nr' z lyn170 s przypadku:onilN Przeprwadz.nych d|akoni w róŹnynr

Njek!. s kóryclr biolą

ud'lł ko.ic 2]ehie. gonilw!

s 12.Gonilwy pl!\kie

przcpLoNadza się

dll koni ar.bskich czy$j kt{i

są

n' dyŚansic
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plzepDw zJne ń. dyŚansic

nie króśzynr niż | '/too nr'
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Gonnsy plaskie dh koni

od 1.loomdo3.200m
3 |ehich
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w

ras

pólkrsi

są

pzeplo*'adzam na dyśmsnch:

ptypadku gorn\r przeprowadzany.n wyhcznie dl! *oii

oru gonirw pueprcsadzany.h dh koni $ rólńFr sickl zudziolem

od 2'000 nl do 3'200

n] wpżypadk

końi

pŻePloq'ad4nia pozoŚalych gonnw'

s 14' GonnNy zplotlmi sąprzcprcwadz.ne na dy\lan\ie

lic króRzym

niż 2.400 i nic

s 15. |. cońirNy zpżeszkodlmi są przcprowadzane na dy\lań\ic nic kńNz}m niŻ
2' Konie 3 |elńie no.Qą biesać Ś gonilwa.h z pŹcszkodami

dlakolilej:ruPy sickoscj

rolgllsa ych w'lącznie

od dnin l wr/e(nia. Ia dyśansach do 4'200

ń,

,1

ko

! 16. l' Konic ] lchie nrogą biee'ć w gonnweh Z plolanri rczgrywanycll Nyłącznlc dl,
tcj grupy siekÓwej oddńia l czeNcł nl dyśansnch do 3'200 m'
2 Ko.ic 3Icl.ic.logą bicgać 2 *olnli \ld^lynri s gonilł'ach z plolanri rozgryw y.h

od dnia

l wż.śnia.nadyJansach do]'200ń'

$ 17. |,
2,

Go.ilwy plaskic przcprowld,a

się na bieŻni loru Nyścisowego

Traśęgonilw fplolafui ipueszkodami wyIycz. sil. chor€icwk'ń]i

s*o|orlch

żóhyŃ. biał'ff i Ćłrwonynr

chorągiewki s koloize Żóllym wyznrcz{ą Plofil zakĘfu i na|eży je hljać
2 7ew ęt7nej \lrońy. chol€iel'ki
binle iczeMone wyzna.zają ploty (prze!7kod}). *lóre
tra|cży pokotrać ońz odcinki lraiy' chorą:iesh bilhjen unrieszczola z lcwcj Śiony plolói'
],

(pifeszkód) ÓraZ.{]cińków

lra\y.

4' w go.ilwach. o klór!Ćh

łod{ępnch od

!-envona'zp'nsei'

Przejazd odbywx:ię foiędz}

ńo{! wu\t'2. ploly sll uślwionenn tasic

gonilNt

D do 400nr. a''3szkody Nodnępach uznleżniony.n od vopni4
przy czynr o{'lni plol albo pŻeszkoda nie moBą być uŚasione

2Ltl

lNdności goui(tr'y.

N odleglości nrnicjszc.jniż 200 nl od.elosnika'

6l8. |' wgÓnitwach

biorą udzjal końie' których pz}uajnrniej plzcdnic ko|i.7]nt \Ą

okule pł!\kifoi. gladkimi podko\łlmi' wzory dopuszczalny.h podkóiv. zgodne Z a|e.enilnri

IFHA. zołaly okre(|ońe
2'

s

2aląĆzńiku nró.

za 7godą końj\jj l.chniczńej

w gonns'rclr pl.skjclr. z

plolanli lub z prze\2kodlmi

ilogą być ło\os.nĆ podko*'y pl!\kie ze|eDrenlanri Zflpcwliflją.ynli lcpszą

pl ].7.p|o{.

w.runkie 7eele enly rc nie \lańowiE zlgDżenia d|a koni bioLący.I Udzial sgońil\'ic'
]'GonitNy są p'.plosad2ańe. je7.lj organiz!|or s'yicigów konnycb zapc$tri
no'nro.ć podl'u\.nia koni przcz podkuwa.zat'.7 caly c/!\ ich pŁepD*'ldzani.
pod

4 (oń zapnalt dogouilwyłokula|ach trie nloŹe biecać bel okulań*''
5' (oń zlpnaly do gouilwy bcz oklluós nic nrożc bicgJć w oku|ara.h.
$ 19.
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l

Jcździcc nrożc używnć sgonilsio bala

s'ąlkicnr gon $ Zudzia|cN 2leinich koli

pelńeJ

xmbski.hczyścj krwi. wklórych można użysać bata

7

kl'pka. odlugo(ci do

?5 cnr,

kfui lngie|skiej oBz 3.leuriclr ko.i

z kl.pką.

Ó

dlueoścido 45 cm.

2 UcnioNic jcŹdzic.cy omzjcźdźcy, kóLzy nic Nygrali log.ńilw'ńiemogądosiad.ć

1)

wEouiltrachpoza:ruposychl
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2)
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$ gÓnil$aĆb plnskich zb0lenri
kórc nie ukończyly

w sPo\ób

wl'ńy pŹlnajnuicj.iednej gonil*'y'

20' |' Koń Przed eonihvąje\l pok,zany na padoku. z tynr że komisjl lechńiĆha ożc
zczwolić na doploBadzenie konia bezpołedńio .a pozy.ję ylnn ze wzalędu na wu.unki
$

2' Koń przed gonilsą Płaską odbywa próbny e.lop m lolze wy(cigov'fu pŹed konrisjq

(echnichą i publicznością'

]' Koń przed 8o.ilwą zplotami ipŹesz*od!fui dokońuje próbnyĆh skołóN puez plol}
albo pucszkody wskazane Pzez konrisJę rcĆhńiĆZńą,

'l' Koń. który dNlklolnie nie wykona tńbnc.Qo skoku puez plot nlbo pue\zkodę
b'.''c UJ/ 'LJ v .o|''| re
L.'Jnq nl/e7 ( 'n l ę l' 1'
'''h{ ' '.

r

s)1,$.'rnlrer

nr/efr

'rJJTen co rsi l\r u)qrovx'ie ,1ie .o n.'rnie

dwóch koni należących do dwóch ńŹnych Nla(cjcie|i.lrenow'nych

l)

przcz różnych tleneńw.

plaskicb grupowych. je7śli zapi\am do ni.h .o najnrniej 7koui. nlleż{cych

do.o

najnniej dwó.h ńŻnych wlaścicicli. trcuoNauych pŹez lóżnych lrenerówi

2)

piaskich pozagrupo\''ch. jeżeli zlp(a o do ni.n co nnjnuiej 5 koni. n.leżlrych do.o
nJj ń

:])

Z

n

iej

d{&h óżly.h

wl

aśĆicicli. tcnos anyclr Fzcz Ióżnych

PIolunliil przeszkodami.jcżc|i zlphano

do

l'

Gonitwa ńoże

re

neró\':

lich co uljmDiej ? koni. n!]elących do co

óżnychltneńs

nljfuniej dwóch różny.n \rhścicieli.benowanyclr pzez

|i22'

l

b!ć pŹcprowadzona. jeżeli zoŚaly dla niej

okeś|ońĆ

szczesóloNe rvaluńki. dol}.7ące w szĆ7.gólmści:
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2)
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\yścmujejF^Prw'dzc iai
j.j lodlaj! i dyłallśt:
]V}\oko(ci przewidzia lch !a8ńd. z wyjąlkjen solinv kwaliiikdcyjnych'
2,

n

tt'

l)
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3)

J

s2czcgólosc iran

. ,(j'

ki gonilwy ustah

7.lotro p|Ą^') 1.

dJ|Jl'

olganjzalor wlQiców kÓn yĆh log|'\za

|o|/e V J'L|tsU*Jr

'

co n

do 20 Śyczui., jcśliolgonizuje co najńiiej 70 go.itw w roku' a w pozostalyclr
a dn' p./ed

pPe*|d|\:n) T le

n;t 1żJ. 'u Lo lido

7dni p[ed pŻewidy*'lnyn] €minefu

gol |'(J:

7,pńu koni do goun\'y -

\

pŻyp.dku 3oni1ł'

3'wp[ypadku pżepbwadzetria gonilwy dodalkowej f lo*'odu niezlpisanil

do

soDi|\y plaskiej 8n|powej .lbo do gonnNy zplolani lLbprzc\zkodańi {yfoaglnej liczby
koni. orBunizJlor syścisów konnych. po MyskaniD pozylywnoj opińii rteze\a. oglaszn
s'ru.ki lej gonil*y w \posób Zwyczljowo p[yjęly n. danyn torzc \lyśĆigolvyfu. ńdjpóŹniej

s

d

u7lpi\u końi

do lej gonilw}.

Rozd21ał'1

systemy' rodz'je i varunki pŹep.oMdzsni. gonitw kłusem
$

pEPloq'ldz!

23. |, Gonilwy klusen

się sy(emenr

\rynikoilym lub haidikapot'ynr'

2. syśenr Nyniko*'y polega n. p[cplow.dza.iLl gonns. wklórych bnną udzial konie

\pĆłniljące sllunki okFślone pPez

o€.niz

ol! Ęś.igówkonny.h dol!./ące syników

syneń h!ńdikapoły poleg! n! p[eBowidzaniL| gonitw. $ który.b sz'I\e koni \E
s}ń*'ń'*'ańe przez zsiększenie dyn!n!|. jnki konic Dają do pokonfulia. ńio \'ięcej niż
3,

l)
2)

$ 2.l'

wyńżDia sięnonępuiące

\zględu

ze

i)

ua

wmDki Mnnicznc:

wzaplz€U

(końw

su|ce i

posożący]'

ze {'zględu nJ pleć koni.:

.)
d)
c)

ogierół i klaczy'
ogieió$ i sllaĆhów.
ogicróiv. k|aczy l wa|&hós (ko i)]

]) zc vzg|ędu.a sick

4)

rcdza.je gonnN:

.)
b)
ze

z

wagą uŚa|o.ą wedlug s*ali *'as. októrei nrowa

konijedDcgowieku.

konińżnego wieku:

względuna

d)

konia.

iejsce treno]łauiakoni:

gońil*'y ńliędlynlodo{e dld koni. bez względu na p!ń(No. w którynl ko|i byl

b)

eonilwt nliędzynarcdowc zudziałcm koni zin.ych paIivs dopu\fĆZÓńy.h

dÓ

udzi!łu tr' :onilwie n. zasadzie szaienrności.

.)

eońilwy międlyn!rcdose zudzinłem koni

z i|rnyclr

p.ńs(w dop szczonych do

Udzialu łgonitwie na 7asadach okreś|dńych przez oryanizlcje niędzynlrodoNe

d)
5)
6)
7)

NyściBóq konnych. którlch Klub j.sl czlonkień.
eonilwy. o którycb mowa w

M'4-4l('

] UŚawy o oiganizacji hÓd.w|i i rÓZfud7ie

zwierząl :osPod.ńkichI

k$lli|lkacyjne. .ozgrywJne zgodnie z

w.Nrk niokEś|onyni w zalącznitu nr3i

rc wlględu na d}\|an\.jlkikonie nrnjł do pokonania:

a)
b

go.ilsy zjednakowytudy\lan\em dla NVy{kich koni.
gonrtry/ or'yr Jy!r'\ n.q rn 1 Ji\ pq(.

Ze *'z8lędu

n. Nyliki osi€mc

wtln

w gonnlvach.

u(aloDy B plze|iczcniu na 1000 nr zwfuly dxlej

ze wzelędu na nljlep\Zy czos

'.rekordĆń.,.

lub

4

wzg|ędu

nl su y

na8lód lzyskanychplzez posz.zcgólnc koDic. |ub ze wzg|ęduń!,!jęle ńiej\ca:

l)

gonilwy oNlne dla \rszy*kich koni. boz względ! ńr ich *'yniki o\i.rgnięle

b)

goninvy z osmniczeni.nri. dla koni ookrcś|onych pŹcz orcmizaloą t'yśdgóN
konńych wynikach osiunięlych w sonil]Vaclr, w tyn Ekoda.b nlicszczą.ych się

wo*reślonyń przedziale czlsoNym bądź ocnniczone sumą uagród uzysk'.y.h

p'l./
$

2.

Óo!/.

/Pgń|f L.I

e |'

\

'glJiJone

25. |. conilwę przeprcNldz! się ]v

w gonil\'ach nie

nrogą blać

udzi

u

ru

ę|\|nin'icj\"n|'

s.nlrkach

da']ących tó$no szańse w\fy\lkifu

khczcŹrebnc'

ś26.|. sposób pże|icz.nin czasów osiĄgniqrych przcz klusaki m dyŚunsie 1000nr

(c?s

N sekundadr x l000y(d)'s1ans

ł' mclr.cb)

2,weońnwa.h zd}nansem. unllonynr wsyśenriebandikapowyn d|a kłusxkós'
zwięk\2' \ię ko|ejno dy(ans o 20 m. .l0 m. ó0 m.

80Ą

N za|eżnościod rckordu lub

suń1

sygnnych naeńd. fgodnie zsafunkafui gonilwy okEś|onymi Fzcz olganizalora {yśclgóv

$

27. |. Końie klusuld nog{ bnć

K\ięgi sladnej (hńnków lub ksĘsi

udzi

tj

wgouihrach..jcżclizoslałt spiśanedo PohkieJ

msy proivadzorcj pŹcz podnnol uhańy. Zgodni.

lpra$odus\lwenr zoole.hnicznyn]' przez \'laścisy olgun pańŚł! czlonkosskie8o Unii
EufupĆjskiej. lub do inńej odpowiĆdniej ksiagi flgiMi.Znej ufńlńĆJ

pżel Międrynlrcdosą

ljńię Kłus, (UET) oraz uzlska|y ksalihk'cję do wyścigów' okreś|o ą w z.łącfniku nr].

Ko.ic wpisdt do ksiąg zaE2niczny.h' Ntym ksiąg lcj ras! pÓw,d7onlch przez
podnliol uznany zgodnic zprawodawswcm zootcchniĆ7ny p'ez wlaiciwy orgln pańnsn
2,

czlonkowskic8o Unii Eubpcjskic.j. zgloszoDc do wyścigóiv wdalyD

błu. Ógą

bnć ud'al

s gonitwach. jcżcli do K|ubu zośanąp'2cs|am dokunronly polsieid7ające laki wpi| orJz
jcżcli od dni. zgloszcni! do Nyści8ów konic tc' trc.owanc przez osobq niepoŚi'dająct]

lńcffji w'danej przcz
w

golitwlc\l
$
2.

rvdanym roku. nie braly udzillu

rym państwic'

conil*'} p.Zelruwaliza
]2

in!ń4

się n! dynansie od |600 nr do 4200 nr'

|ehie fuog! biegać od dnia

Z!p!1ęgu i *'cońnwa.h
$

!a lrcnosauic koni

28. |. w gonilsach klu\cD mogą brać Udzial konie 2 |elni.

]. Końie

s

i

PLczesa

I

sierp.j!. la dynan\ach do 2200 nr. Nylącznie

fjedn*owtń dy\l!n\. ij.dlnie $ \wojej

gfupie wiekowej.

29. |' Powożąc! s gonnwach w zapŹęgu mole uŻysać b!|a o dlugoici do |25 cm.

zakończoneeo żemieniem o dlugości do 8 cnr'

2 wgonrr.chpod..odler'je/d/.eJr.o/eur\udb.'.J7

l.'pL.'odl.rpo..idor5.r'.

! 30. wanlrkicn p[cploN.dzenia colitsy jcsl znpis.nie do Dic.j Ćo n..jnuic.j 7 ko.i.
Zklórych w dlstozycji sędziego nanera muszą pozoŚać co najmnicj 2 konie. .ależące do

J^ó.|

ń7'J'h{|J:..Pl

|'.1ĄwJh

f'lo/'ił)c|

rc' 1ó(

$3r. |. oonnwa ńo7ś być t'iprowldzona. je'e|i zo\laly

dl! niej

oke(|one

szczególo*'e *'rrunki' dol'cf ące w szcz.gólńości:

|)
2)
])

\y\leńlujejpŹrprow'dze
jej rcdrlju

i,l

idy$n:u:

Nysokości przewiduianych nagód. z w).ąlkicnr co.ilw kiralifikacyjnycb'

sz.zcgólosc waru.ti goDnsy u\tala orguizllol wyścigó\y konntclr iogl.szn
s sPosób zwy.zarowo pŹ'jęq !adanynrlo[e wyścigoNym. ł'leminie co !!jnrniej:
2,

l)
2)

l4dniprzed pr-widt wrnym remnrenr zapisu konidosonirwy:
7dui Prz.d p[ewidyNluynr lenninem Zrpisu końi do

3'wp[ypadku
gonnwy synragancj

gońilq'

wF,ypudku gonnv

plzeprcwadzeniu gońnwy dodalkowcj f powodu niczapiŚanla do

liczb' koni. oĘanialoI *'yścigów końny.h. po Uzysk.niu po7]tywrcJ

t2

opInii PreZeM' ogl'sza

w

srścigowyń. najpóŹniej

uDki lej go.ilwy

s

sPosób 7syczajowo pzyjęly na d.nym lor/e

w dniu 7aphu koni do lej

go itwy'

Rozdzi.l5
oborviąz|ri j u proł ni€ni.

nł.ścic ieli koni. ki€rołn ików st.j ni qś.igovych. tr€nerórY'

pracorvnikóB obsługi stajni orv jeźdź.ów (porvożqclch)
ś32. l. Do uprawnicń wlaścicielikoni należy:

l)

zglavnnie llo i do wyś.isós w dlny'n ioku]

2)

zapis i q'}.Ólysanic

3)

koni z gonil*yi

\klM io \rniostów

o

PrTproirldzenie

kontoli

lydopingo$cj jcźdŹcó\'

2, DooboNiqzków w|aś.icicli koninaleŻy posiadanic wl.snych

blrs

syśclgo]Vyclr onz

dołarczenic lrcnefuwi kunki Nyścisowejiczapki o bnNach zgodńyĆh zzarcEślotr' ynl

$

2)

33' l' Do upraqnień łicrowuikóŚ śajni syści8owych ndeży:

\k|adfuic wnio\kóN oprzcpowadzenie kontoli anlydoPinBowej
2. Do

o\r r'c-ov'i\oL
"bo$ 11

.

Jl'

jcŹdŹcós

v) \'gor)!h n:le/l

l)

zgluszrnie slajDi wyścigowych do Klubui

f,

pzed\(lwia c K|ubo*'i *lu!l ego slkazu koni fenÓw,nych wnajni N}nigoNcj
z pod,nicnr i.n nnzw. plci. wieku. mxści. pochodzeńia. imicnia inazwisłl *lłi.i.ie|'
wyicigowej q przypadku koni iń'orlow,nyc|L zaówno |ych' klórc bLal}
udzial N Nyścignch olgańi7.wany.h winnyfu pańłwic. .jak ilych. klóe nie brały

oraz karicry

Ś 34.

I' Do upm]Vnień feńerów nalcży:

lonIr.I

JnIJdopin3oqej jt'']'!ów

2)

\kł,danic wDiosków opizepow.dzenie

])

wydawanic jeźdŹcowi (powożąccmu) szczegółosy.h dyspozycji dolyclący.h lakyki

izx.hoivania się *'lrukĆie gonnNy. zlynr że w Fzypadku dyspozy!:ji bdl*&uŃo\!cj

I]
lrcncr śkladają

n.

piśmie jeźdŹcotr'i ido komi\ji lechńiĆZnej pŹcd

2' Do oboNillzków (renerów n!]eiy:

|)

Nlaścirłeprzygolołlnie kÓńlr do Ddzialu

ł gonilwic

rzpczc.icD

izabezpicczenic przed pod.nienr

niedozNolon}ch nodków dopineującychi

2)
3)

dblni€ o \'la!ci$! |'orńę ko.ia przysotowywanego do udziału w Eonilwichi
dobóI jeŹdŹca (powożącego) do ok'cśloDe8o kouia omz Uzyskauie zeody jeŹdŹc.
(po*'oŻącego)

'1)

Il

dosiadanic

lo.ia (prosadzenie zapżęeu) w dmej gonil*'iei

ZipeNnienie \'laściwego osiodlania konil do gonitwy albo w}.ścnveso pżygoloNnni.

ZapŻęgu''1ogoniwyi

5)

Zełlszunie podejrzenia zachorowania lronia plzed i po sonnNie do dyżune8o leklrzl

6)

Zglo\Zenie do

7)

8]

ko

isji tccbnicznc.j znŚępŚwa' polwiedzonego na piłnie. N plzypadku

nieobe.ńości tV czasio rozBrywania 8onitw|

*'prlypadku udzialu konil Ngonilwie winnym plńŚwie - wnioskowanie do Klubu

cle

Noliii.llioń (RcN) do
ors!ńu |ub ińslylucji ]vlaściwej s spm\rclr olglnizowlnil wyścigós końnych
s plń{sie. * kló.ylnjcŚ ozgryNana eonilw.i
ubezpiecfeńie .d na(ępiw nicszzęślnqclr wypadków prrcołni*ów ob\luei najni
o

wynawie.ie i przeslfu

].

TEńł posiadający

c

zaśwj.dczenia Ricin8

ance

liccn.jq jcździccką (powożqcego) nie n]oie

s gonilwie dosi,de

(pot'ofić) koni, Przcciwko koniom plzez siebie ltnowlnyfu. chyba że doŚiada (powoz,
jedńegÓz tenowx.lcb przcz sjebie koni'
.1,

TrcDcr ni. nroŹe lEuować konia. którego wlaściciclcnl jcs( nrny tenel posiadliący

N!7ną liccncję na ucno\laDie'
$

1)
2'
3)

.5. DoobowiązkóN pmco*'ników obnugislrjli syś.igowy.h nlleży:

rcalińosc dopro\radz.nic koni!' zrłyJElkjefu kłusak' Jańująccgo wzaplzęeu.

I' Fdok. bcz konl.ku z osobatri li7e.ifuii
*Jt'nn'JdaI.Lo|L\|J// e/JiPn'hiełj( o'U'r.i.i.ou!go'
odpiowadzfuic kouia do nrjni po ZakońcTniu gounNy. zN'ątkiem

przed

so|n\rą

Ś,ńUjąĆcgo w z.pBęsu:

.1] poinfo'nlow.nie dyluńego lckarza
ra.lrorowania konia.

Ncteryna

i

*fzyprdku

klu\uka

podcj'zcfua

-

l)
2)

I.l

53ó' l' Do upnNnieńjeŹdŹców (powożących) nlleży:

zglasz.niePrclesló*:

skłldanie wniosków

o

Prrcp'o\radzenie konlroli ańlydopnEovcj

koni

i innych

jeŹdŹców (powożąĆy.h)'
2' Do obowiązków jeŹdźcół (powożąc'ch) należy:

l)

wy*onywanie Poleceń lrenen, z syjqlkień pÓlece'i spŹccznych z plzePislmi pńwa |ub
polcceń, któIych Nykonanie znńiejszyloby szansę konia na wy8Bn'e goniwyi

2)

zatuynanie w gonilłie konia. klóry ulcgl kontuzji lub w przyprdku gd' wyvąpią inrc
okoliczności. kńE noglyby spowodować zlgDżenie dl! iycia |ub zdrowia ludzi lub

l)

4)
5)

dosirdanic koni. w:

I
b)
c)
d)

k

tr.c w).. ilov

ej ic/.'pce

u bJrJ.h,godnycl /

/r?rc!'otJ'y[i.

dosiad.nie kouio N kosku spelniljq.yfu w'ńagan'aIFHA lub LIET.
dosiadanie kouio \ł bialych spodniach i bullch z.holcwkami.
dosiadanie konio w konrićlce ocŃońńej. spelniają.cj wymogania IFHA lub UET:

sprawdzenie Prawidlowości osiodlania konil albo właś.iNeBoplzygoIowlnta zaprzęgu

zlożenie do Klubu.

wnf

zwnioskien oli.cnc.ję. pnemneso oświodczeni!

o ubezpieczeniu się od ńaslępstw nicszcześ|iwych wyPadków

oBz pod jak4 ńajniŻszą

wagą jeździec nofe dośiadaćkoni w Iyn sezonie|

ó)

wywiąZ'wańie się

7)

ulr2,ńanie wagi. bk aby waga spmNdzona po gonilsie nie była niższa od

2

rea|izacji dyspozycji tlene[ dolyczącrcb

uŚla|onej prred gonnvą ]ub wyższa od tej
3,

mk'ki i zlchowania

się

wa.Qi

wl8i o więcej niż l łg.

J€ździec (poNożący) nie nroŹe wgonil\'ie do\iad!ć (powozić) konia pEcciwko

końionr. którycn jcŚ wlaścicielenr' chybo że dosiada (Połozi) jednego z koni będą.ych ]cgo

'1'JcŹdzicc (powożący) posildający licencję zagrrniczną wydaną przez łIadze
rvyś.igowe pańś$a będące czlon*iefu IFHA |ub UET' opró.z uplałnicń okEś|onych
w uŚ' |. nrożc dosi

.ó koni (Powozić)

w

gonil'acb.

dlajcŹdŹcóiv. któIzy Die wygnli 25 gonnw (uczńiów)'

z

wyjąlkie

gonnw przcznaczonych

5' Do obołiązków jeŹdŹców (powożąc'clr) posiadających liceDlję zlsnniczną. oplócz

oboNiązków okEślonych w uś'2' naleŻy:

|)

pŹedslaNienie Komisji Techni.ziej ważnej liceicji sydań.j prfez *ladz. w'icicowe
pańslwabędące czlonkień IFHA lub UET:

2)

pEdłoŹenie końisji lechnicznej wlpelńionej dekhncji clełance Fom.
ó.

wzóI deklardcji clearańce Fom' jcŚ okrcś|ony w zdączniku nrJ do ro7porząd2enia.

Rozdzirl6
Kon

peren cj e i

rryb działa ni

a kom

isji lech niczn€j.

sęd ziórv lech

nicznych. konisj i

odłołasczej oroz dyżurnych lekarzy m€dycyny i weterJna.ii
s

37' |. PEwodniczącego *oniUi rcchnicznej ijeco anępcę *ybierąą czlonkowie

konrisji kcbnicnEj spośIód sweso grcna'
2, Do konrpclcnc.ji ko'nis.ji

|)

tclrniczuej należy:

mdzór n.d przestrćg.nienr pŹepnów Egulaminu wyścigów konnycb. w tym nadzóI

Dad prawidlowością plzebiegu gonilwy'

!wp[yP tu

podejżenia wyśąIrieni!

nieprawid}osości . \łs-zęcie ponępołlnia Ę'j!śniljąceco i oclovenie €go

2)

ł \posób

plzy.jęty no danyn lo[e wyścigowynr:
^lycz..joNo
uŚllanie. czy koń lUbjeździec (położący)ńoże blać ud2iał w eonilwie ze wzg|ędu ńa

przcpisy

Egul

riDU

ol.zwłrunki poszczególnych cońilv:

3)
'l)
5)
ó)
7)
8)
9)

nadzór nad pr.widlo*ościE plzebiegu goni|sy]

l0)

n*ierdzańie ńiedyspoz!.ji lub clrorobyjcźdźco(powożqcego) n! podśawie orzec7enia

bzŚIzygauieplolestówi
uzna]Vanie sonilw z! nieważnei

zabr.niauie udzialu poszczególń'ch *oni

ł gonitwie:

o[ekanie o zdylkłalirikowaniu koIii
oŁekańie v sląwach przewńicń dyscyphamyclrl

uśdłniewyńjku gonilw!i
dyŹuńeeo Iekdza medycynyi

|)
l2)
l3)
l

us(alańicnorn czsu przebywani

a

dyśan su N pos

zc zegól

nych |azaĆh gonilwli

sykonywańie in.y.b .zynności określonych s tguIafuińie:
niedopuśzczc.ic koni.dol|dzialu w gonilwi.i

|4) łnioskoNxnic do olganizllola l'ściców oodwołauic goni(wy

lLlb Nyznaczenie. za

zgodą Prczcsa Klubu. innego leń]inu gonilwy l|bo dni. ]VyściBowe8o do 7dni od

lemi.u uŚ.lonego

w

planic gonirt'.

w

Flypadku \rystąpieni! ńioprzcNidzianych

zdarzeń lub Ztych warunków olmosierycznych. mogących zagrażać bezpieczeńn*D
p'zeploNldzańej gonnvyi

|5) pzeklzanic do Klubu de*llracji c|caLm.e Fornr niezwł@znic po zlkończeniu

dnia

!38. |, o'zcczcnia konrisji rcchnicznej zlpadają zł'klą większościqglo\ów $
ob€cnoici co na.jnniej uzecb czlonków €j konlnji. *'lyń pŹ€wodniczącego lub jego
2' w przypadku

rcchiicz'cj.

a w mzie

ńwnej li.zby gtosów rczstlzyga głos przewodniczącego konlisji
jelo iieobecności -

gtos zaslępcy'

ożeczenie komisji tc.hnicznej wraz f uzasadlicnicm Podpisują \'\fyścy cz|onkosie

3'

kló'y brali udzial w jeso wydaniu'
4'oueczeńi! komhji technicznćj są niezwlocznie og]aszane pd€z

komisji,

organŹalom

']c' |' <ę. /ios e l ( I '. łn u)\onl iJ n1.|ę.UJą.c. Ą1no\l:
sędzi. stańer czu*! nad prawidlowościąś!ńui
s

|)
2)

sędzi. U celownika uŚala.

Njattj

kolejności końie osią-quęl' ce|oFnik. podaje

(x.

loN i warunkj pogodorvc wdniu wyścigo\''ń]

3)
4)

sędziauwagi sprawdzawagęjeŹdŹcówpżedipo gonilwie:
sędzi! u fegara uŚ.1. dokładny czas gonnwy od sanu do nrofoenlu o\iągnięci.
cclownika pżś2pierwszc8o koni.i

5]

sędziowi. obscrwatolzy czuwlj4 ńad piaNidloNością pizebiecu gonitNy na
slańowiskaĆh wsk3zau)ich plzez przewodniczącego konnji lechniczńej. związanyclr z
Prz.prwadzcniem gonitw.
2' w mzie dosrze żen ia n iepn$idlowości N zakrcsie czynnoici powierzonyclr sędzienn|

lćchińzncmu jcs( on oboNiązan' Finfonnować orynr niezwl@7nic przcNodniczątgo

$

40. l , PŹcwodniczącego końisji odwolaB.rej

i

.lego nslępcę wybicra.ją czlonkowie

komisji odłolawczej spośród swego 8funa.

Konisja odłoiawczo rczpalluje odBoIania od ofucfeń konnji
'Nhnicznej
splawlch o*rcślonych v rcBullnini.'
2'

w

- l7]'od\'ol!nie

łr'

z u4Śadńieńieln

orzccfcliawrMz uzxsadnic.ic|n

za

p

'ozpabuF
w1crnlnric5duioddnjljcgo\łnicsicnia'
cr rc

ndtrolxliJ 1ic tr.

$leńlińie

] dńi od dnia do!ęcEnia

ołcdDiĆlwcnr ko.lń.ji tch. i.zncj '

'L Komisja odNolawcza

. wrh.

wńosi się

odwolanic od orzcczcnia komisji lc.lrniczDej

vjrljr ()lo1,rh

ora. / 1iJ.

ó'Do o|zc.zcli wydawan'ch przcz konlhję odsolawczą slosujc sig

odposiednio

s 4r. DÓ końpelencji dyżUnEgo lckaŹa nredy.yoy na|eż!]

1)

u(alanie. na lod\lawi. lrowad^ńi! badań |ekar\kich' ni.dystozycji lub chorcby
jeŹdŹcJ (po\'o4lego) oIlZ zglaszanie fuklu niedyspozycji |ub chorcb} jeŹdźc.
(połoŻłcego) łoDisji lechliczNj:

2)

*'y*onyslnie .zynńoici zsi4zańych

7

pr2.posld7eni.n tonlloli anlydopingoNej

jetdlców (po$ożących)i

3)
l)

ud'e|aliepono.' ńedyĆznej
$

na tÓrze

wyścigÓsyIn,

42' Do kofu pelencji d!7uńego lek!Źa weleryńarii ależy]

usl.lonie. na podfiwie Dlosldzenil bldań |ekńkich. nied}tpozycji |ub choroby kolia
oraz zel.szauie fallu niedyspozy.ji lub droruby koni! konrisji lechnicznejl

2)

wylionyNanie czynności zwiqzlnych

3)

udziehnieponrocy*ererynaryjnej.

zpzepowadćnie

kon|rc|i mlydopingowe]

$43'Dyżur.y |eknlz medycyuy lubdyżumy lekaE wetelynalii infolmują

konrisję

leĆhli.z ąo wynikaĆh svoiclr uśalcń na piśnie'
Rozdzial?
zgłosz.bi€ do KUbu slajni łyścigolych
$

4,l'

l' (icownik

stajni NyęiEo\€j

albo lrene! \afoodzielnie Plowad4cy iajnię

syści.Qosązglaszaią na piśnrie slijuię do Klub(.
2' zgloszenic. o klórym no\ła w usl' l. załiera:

|)
'''
])

inię i nazwisko. nriejsce zamiesZkania ordf

adre\

kjerwńika d.Jl'i wyścigowej:

.F.r' i{
|onx inŁu''u. n'ieicJ /Jn'ie. l't niJ o v 'd e.j
'
inrion. i nozwiska. Driej5.a Zafuie\zk!ńiaoral adresy piacow.ikós obsIu8i najni,
|

13,

]'wszelkie zmidn' dotyczqcc donych
prlcd.rrvrone Klrh.q'

'.

p.n F r ! q!. !8Poo/

^waiych
'

po

ł zsloszeniu

powimy

być

i.\ /.'i.rnien J

Rozdzi!18
zgłsszanie koni do łyścieóss donym roku
ś45. |,

w gonitwach.

Z

w'jąlkicn gonilw międzyn[odos'ch.lDo.Qą blać udzi konie.

kl&c $lcnninic do dnil 3|(ycznia
2' w sonilvach.
zgloszone po dniu

l *ylączcnicnr

zoi y

zsloszone do syścigów wdmynr ruku'
nrogą br.ć udziaI konie

.qonilw międzyńaiodÓsy.b.

]l Ńycz.ia.jcżcli:

|]

byly lrnow,ne tra lcrylolnm RzeczyPo\polilej Polśkic.j co uajmniej nrie\iąc pŹed

2)

dnićn Pierwszcgo Śańu o!.z
zoi,ła Uisz.zom oplala za ich lgło\zefue w wysokości dziesięciok'olńości opłalt zn
zgloszcnic dokonane przed dnien 3! srycznia.

]w

gonii\raclr nriędzynarodowyĆh może brać ndzial koń lrenowmy 7! gr'nicą. jcżcIi

wraz zzapiscn koni. do gonilt'y. do K|ubu zoŚaly pEeslane zaświldcz.nie RcN. sydanc

plzcz ivladze wyścigowe pań\twa.

w

któryn tnlnie aEjenowańy jeŚ tc. ko'i

omz

kxric|a Nyś.ieoN. konia. będące cz|onkicm IFHA |ub MiędzynaodoNą Federację whdz
wyścigowych (oni Afub\kich (IFAHR).lub UET'
4' zgloszeni( o klórym ńowa w uŚ,
5.

|

.

dokonL|le się N (|ubie.

* |brńie

piscmncj '

Zsloszenie Tawiert:

])

inrię i naz*'i\*o. ńicj\.c zamicszkani! omz adres d|bo nlZsę i sicdzibę \łlaścicieh

2)
3)
.l)
5)
6)

iDię i nazwisko tc.cra puygotoNL|ląceso konia do udziału w sonnN.ch:
dane o poĆhodzcniu. dacic umdzeni! i nraścikonia:

imięi ńlzqisko

a|bo nazwę hodowcy konia:

ńMłę Jaj'i wyścigowej' N klóEl *ońje\l przyeolowywmy

do

wyścisós:

barwy, Pod.jakinrikoń nra brać udział w go ilwa.h

Rozdzial9
Rejestracja
$

46. l'

B.My

]Vyścigos'e Klub

bln

B'ścigołych

tje{'ujc colo.flie.

ni Nniośkwlllciciell ko.ia'

2.

l)
2)

wnio\ek o tjeśrację blrs wyś.igowych zawicl2:
oraz adrcs albo nazire i sicdzibę ]łlaścicie|.konil:

iń1ię i nazNŃkÓ

opis bars s!ścigowycn. Przy czym baNy noaą zlniemć do

3

ko|oló\ł: logo

mklmrowc us.ża sie z! jedną ba!wę'

]' Do łniosku'
'1'

o klórynr mowa

Prczcs możc odnlóNić

s uŚ'

2. dolącza się

wzóIb

rjeslncii bmł. jeślinie

V'

odróŻniają się one *'spo|ób

wy{mzający od bIN jUż z.IejestloNarych'
5' Prcdluż€nie

Ejeslmcji baN' syścigowyln na kolejńy ro* nanępuje na \'ni$.k

wlaś.icicla konia i doryczy

b.N

wyścisosych aEjeŚroNanych s Klubie s poPzedniD

ó' w pPypadku. edy w gonilwie bieŁe udzial *'ięcej niŻjeden koń dlnego Nlaicicie|a.

sędzi. u ]V.gi może nlkJzoć uŻycie czcpki (dfugieJ i*olejnych) obaiwach i'Eych iz
zaE.jeŚ'ow.ne lub

ulk.ać zb'osołlnie dodll*owego

elefoenlu \lrqu(\,arfa' opas*i). klór}

nnrożliwi od!óżnienie koni'

Rozdrial l0
w€ryfi

|)

$

kacja identylikacji kon'

47' |' weryfik.cjI idenlyiik&:ji toni biorącycb udzi!l w gonilwie PoIega Ia:

Śpiasdzcniu zgoduości syg|ądu kolia

z

dokunrcncic identyfik.cyjuynr. sydlnynr

opisenr Eruii.znyn] koni! 7lsan}fo

n!

\'

podŚa\'ie przepi\ó$ dolyczĄ.ych

idcntylikacji i EieŚmcji zwieuąl z rodziny koniosalych:

2)

fgodnośĆi odczylu nuneru Nszczepionego lranspondela e|ełlionic/ńego
tcgo tmspondcra zanieszczonym

])

s

zńu

erefu

dokUfu encie ident!f ikacyjnyń1

spLawdzeni *'dokunencie idenlyfi*ac!ńyń .7y koń 7oŚ.| zaszcfcpiony prfccisko

glypie prcdukllmi |ec,nicłfui *eleryIaryjnyDi dopuszczolymi do obofu. scdlu!
odPosiednieso dla ńich scheń'lu. zgodnic z zasadanri okrcś|onynri przcz o'B.niz.cjc

*'(.igós koInycl. klórych czlonkiem ieŚ Klub.
2' welynkdcję idcnl!fikacji toni biolącyclr udział q'8onilwie P'f,prcsada
międzynarodołe

upoq'!żn i{rn!

p

ż.7 Piezc

o\oba

sa'

3'.'elcli o\oba upowożniona pŻez Plezesa do welyfiklcji ideńlyfikacji kofu Świeidzi
nielgodność infor.lacji zawańych wdokunrencie idenltfikacyjny fc Śa.cn' liktycznynr
inlonnujc o

'ynr

lakcie komisję tecbniczną. kló'a nic dopusz.za (cgo koni. do udzi.lu

20RozdzjJł |l
zupigywonie i Ryco|ywani€
s 48.

l' (aŻdy koń mnjący Nziąć Ddzinl

2' Tclnriny

^pkóN

zlpisjeŚ

])
4)
5)
6]
7)

8)

zl!ń

żc tcrnnu len

ń1c

roćcranicD sonn\'y'

(dzialu
Pisemuynr dowodenr zgloszeniakonia do

4' zapis ko.iado gonilw' powinien

l)

w gonntvic pow]nien być do nicj zapisJny,

okleśh org izalor syścigów konnych.

fuożo b!ć króhzy ńiż 5 dni przed
3.

koni z gonirs

s okrcślouejgonjlwic,

Zlsieńć]

okre(|enic gonils'y. do klórc.jkoń ien zapisany. z podanieńJcJ daty i numeru:

ńDię i nazs'isko

llbo nazsę

wl

ciciela koDlai

nnię i ulzwisło tcncra. klóry wdńiD zapisu przygolosDjc konia dogońilwy:

imięi nlz{iskojcŹdŹc!(powożąccgo)i
\r!sę.jaką*oli nn uieśćs goniNic albo okćilenie $ie|kości hundiklpu

s przlpadku

r)
b)
c)

w gonilv'ie

d|'

gonilw inńych..iż gonilwy klu\aków. iDfomralje dolyczącc:

ogrx.i.zenia pola {idzcnia
udzialukonia

u konra.

s gonirsic wokulnlch,

dosind.nia końia bcz bata:

Podpis osoby zaPi\ująccj konia.

5'

Jcdnocze(nje

zc

zgloszenień zapisu naleŹy $nieśćopt.Ię okr.iloną przez

orcdniza(om syści góN ' klóLa skladl się z czaś.i:
ŚrxĘ. przeznac,oncj nn oPlocenj. jeźdŹm (Po\łoŻąceso) zn dosiMJnie (powożenie)

|)

koni. oEz na opla.cuie pBco$nikóiv obsluai
oboNiąZkó$. o klórycn nroM w 1i]5pkl l.3i

/'

11'c| ne]'
ó.

Dokona

h|P/ Iolej
e

od

r).o.

il

nxg|od\ s

(ajii

Nyścigosej Z! sykonywanie

śori|(i.'

zapisy nie nrogą być wycotnne'

7'zapi\y należy sklld!ć pisc.lnic wlokllu Óreanizatom \'yścjgów lub nadsyl!ć winny
sPosób ołreślonyprzez orgańi2alora wyśclgÓ*''
8'

z 2sr'.żcniem u|l.9 oraz

z|ożeniu flpisów nie możnu c2lnić

$ 54

u(' ] iPkl Il z.lącznilo nr I do rozpolndzen'a. po

* dokonlnych zapislch żndnych znian..jflk równieŻ nic

moln! zanqpo\ł.ć dokońań'ch zapisów innyńi'

2t

9. wldści.ie| koni' lub

jeŻdź'c^ qyłącz.ic na

ninny

l)

2'
3)
.l)

$

o\oba przcz nicgo upowdnioDa na piśnicmożc dokouać

wtru.k..ll

i w tclninach okEjlonych

plzcz ors.nizalon

49. l' zapi\ konia do gonnsy]cś nicsażny'.jcżcli:

nie

odpołilda wafunko określonyn w li43i

do|)LĄ tJn.' nieod.o*iJdJjąeen wJ'U1*nn cĄ i'$ j
Zo(aldokoń'n! pizez osobę lieuprasnionąi

je( niej!\ń'' niec7'lelnt

2'oplJl'

dokonańe

$50.l' olgJnialor
brać udzial w

lub budzą.! wątp|iwośĆiPod wzglqdcnr

lrcści'

s zNiązku z zaPńcnr Uz.anym za nicirażny .ic

podlcgają

*'yściców konn'ch określaMksynlalną |iczbę koni. klóra ńÓŻe

sonils'ach'

2' wplzypadku zaPismił do sonihvy

kdjo*tj ozcry{anej wgalopie łięklćj ]iczby

\'uś.|.

organifalor *yścigów kon ych kwalifikuje do

koDi njż liczb.. o której moN!

goDilwy w pieB(szej kolejności konie zaksa]ifikowane do wyż\4J grupy. anaśępńie bicr4
pod u]VasęNyższe sunry nJgód olrzyńańych przez wlaści.ie|a danc8o konia. aw przyPadku

klusaków wyższe nmy naglód N}grdny.h prlel wlaścicielidanego ko ia,

3'wpuyp ku Zatismia do gońilsy

Niększej |iczby koni niż liczb!.

o

iędzynarcdolvej iozgrywancj wga|opic

*lórej fuow! w uŃ. |. przy Ćzy'n liczba koni te.owa

lcb

N inuym p!ństwie nie pfzewyż\7! 5. ore,nizalor wyśclgów kon.ych kwalitjkujc do udzlalu

$ golil]Vic wszyŚkie konie |.enowane w
gonnwy z8odnie
.{.

Z

ińńy pańisie.

apozostale ko ie kwalitlkuje do

pfzepi\afui uŚl. 2,

wprzypadku zapi\aniado gonilwy iqdzy.abdoNcj r ozerlwaEj w klusic wiqkec.j

|iczby koni

ni'

|ic7-ba. o

klórcj Ino$a

s uŚ' l. pŹy czyn liczba

koni tenowanych w iunyn

pań(wie nie tveNyźśza2. organizatol wyścigów kolnycb kwa|ifikuje do udzialu w gonilwie

s\zyŚkie konic tcno\lanc
zgodnie7 przcpis.mi nsl. 2.

w

innyn p.ńslwie. łpozon!łekonie *s'a|i'ikuje do eonil$y

22,
5'wplzypadku zapis!ńia do gonitwy międfyndodowcj rozerysanej * ga|opic
Nięłszej liczb} koni niż liczba, o któEl mowa w u(' l. przy czyn liczbałońi trnowanych
winnym p!ń(wie przcwyższa 5' orglnia$r wyścigóN konnych k$alilikuje to.ic do
gońn{y w naŚepujący sPosób:

l)

spośód koni uenowanych w innym państwic kN.lifikuje do gonilwy 5 koni. biorąc Pod
uwagę puede wszyslkiń

wdośćnajNyżgej naglod' ollzymaDcj przez \rhściciela

danego konia Noslalnich divóclr l.tach. anlnępnie wyżs7ą sDmę nagód okzymany.h
przez sla(ciciela dancgo koDral

2)

pozo$łe

kÓnie kwa|ifiknjc dogonilwy zgodnie z pŹcpŃcm

uś'2'

6' w przypadku zapisania do gonilwy niędzymLodowej lozcrysanej

v*lusie siakszej

lenoslnych winn!.l
pŃŚwie, orBanizalol s'yścigów koD.yclr kwalifikuje konie do gońilw! s naslapL'jący
|iczby (oni niż liczb.. o klórej

l)

ńosa wust' l.

w tynr pon.d 2 koni

sponód koni llenowdnych w inńy.l p.listwie kwalifikuje do goniNy 2 konic. bio!ąc
pod uN.gę przede

wszyllkiń wanośćnajNyższej nasrcdy olzyńa.ej przez wlaś.i.icla

daneso konil w osutnich dwóch lltach. anastępnie wyŻszą sumę nagrcd otfynanych

2)

Przez wł!ścicieladanego koniai

pozo\lale konie kwxli6kDjc do gonilwy zgodńie zpŹelŚeDr uŚ.2'
7'

PiZ' unllaniu \umy

nagród, o

klóFj mowa w un.2 i s u*.5 pkt l. uwzględnh 5ię

rółnież ńagrody otzyDane p[ez popfudnicb wl!ścicie|i daEgo koni!'
8.

wrazie niczałwalifikowania wyś!rcają.ejliĆzby koni przy

kryleriów. o których nlo]!.

s

z.stososuniu

Uś.2 lub 5' organizalor wyścigółkonnyclr plzeprowuda

9 z w,jąlkien gonilw pozacrupowych kategorii

AiB.

w

puypadku 2apis,nia do

gonnwy poNyżej lrzyn!śukoni.gonnwanoże być podziclona p[ez organizalom wyQieów:
podzialu koni dokonuje się drcg4losowalia'
s

5r. l' orgauizator wyścigów konnych j.n obowiązany. w.iągu

24 godzin po uply*'ie

leminu f'pisów koni do gonitwy. sPolządzić li\lę końi z'pisanych do goun\ły. zowielającą

l)

godziny rozgryNonia gonitN:

])

imiona i nazwi sk! jeźdŹców ( powożących) l

,23

5)
6)
7)

-

ogBnicleniapoh Nnłeniu u koniai
udzidl koni, w gÓnitsie

s okul'nch;

dosiadanrc Lonia bcz bara.

2'Lńtę' októĄ moira wuŚ' l. nalcży podać do wixdonbścipżrf ł'wie\zenie
\r lokalL|

bn

wyś.igowcgo oraz na Ś|o|ic inlcaretowej admini\lrowanej przez orlanizllom

3' w razic nicunricszczcnia konia zapńancco do gonilsy zgodnie ZpŹepisami nn lijcie.
o

kórcj moNa

w

usl' |. wlaś.iciclkouia nożc niczwlocznic zs|Ósić \przecis do organjzalon

'l' w prz]'pldku zsloszenia nznsadnionc8o sp|zcciwu. oklóryń ńowa B un' 3.
olg.uiz.lol wyścieóN jeśoboNiąany dokonxć sproŚo$ania B progr'nie wyścigós
kolnych wci.€u

12

godzin od nromellu w'd.nin tego plo8nmu idopuścić koniado Udzialu

5' w Ezie uiedokon.nia sponoNania lub nicdopuszcZnia konia do udzialu wgońil*'ie.

olgauizatol wyścisów wypl.ca wl.ścicielowi konia ró\rnowaność plcrsszcj nacŃdy

!v

lej

$52..lcżcli po znpisaniu koni. do gonilwy ns'ąpi z.'iana joso wlaśĆiĆie]a. nowy
w|aici.iel wykoluje uprawliefua wynik'jąĆe z zapi\u kÓnilj.7śli ńa co ńajmniej 48 godzin
pized gonitwą poi'rlór''uje organizxIon ŃyśĆigós o
s 53.

l' wycofanie toni!

s'yśc igó\' kon uyclr pnennego

z

ly

fukcie,

gonilły może być dokonane przez zlożenie oBanizalobwi
iad. zenin

zls

Ą ąceso
albo naz\łę i siedzibę shścicieIa konin:

ośw

ie

l) iDię i nMNisko oIJz adres
2' 'l.FiIen'e !Jni*J' / ll'ej ]\' ńje.l ()LUfJn)
3) ń'*ę końidi (.jńiw!ścigołej;
.r) podpi\ o\oby $ycofująĆej koni!7gońi|wy'

'

iJj|9]e] |o/e.'IJn':'

2'Jedńo.7.inie ze zlożelieN oŃiadczefua owlcoh.iu koiia Zgonnwy wno\i \ię
op

łalę okrcś loną przcz orgaDi zato La

w

yścigóir '

]'Tc'nri| z|ożcnia oświadczcuia o wycolxniLl konia z8onilwy okrcśla o|ganizalor
'l' w Dzic wycofania konia

z gonnNy. częściopłq. o klóIej

Do\'n w s48 ust' 5 pkt2.
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l)
2)

5' wycoianie konia z eonitwyjesL nieważnc,jeŹeli:

zośatodokonaDe plrez o\obę do tego nieupmwnioną lub |riezsodnie zprfepŃaDi uŚ'

I

ośsiadczenie owycof'niu koni. Zsonilły zo*alo złożonepo lennnric okEślonyfr
przcz olg.ni z !to!a wy

ścigów

konnych '

6' oświodczeńie o vy.of.niu konir

Z

gońitwyjcst nieodNoldńe.

Rozd7iał l2

w'ci

ś54'I'w.ga

noszone pżez

kolie

ł gonilwach

galop!ń

jeźdźcaoz.acza wagę czlołieka (bcz kasku) olaz łśzy(k'clr

pvedńio(óN. któE koń nie\ie

w gonnwic. z wyjąlkiem

ń.pierś.ika' wyloka. nachrapnika.

u7ny. kiclzna' okul!!ów. bala. nauszników. \łszelkich ochra.iaczy. b.ndaży. icierki pod

siodlo z nuneEnr olaz inń]cb przcdmiotów zgodnie z zalcccnianri
o 0.5 kg

IFHA

pońniejszoną

p'zewidziane na kańizelkę cbrcnuą'

ż'zzas|teżenień uŚ.3 i4konie biofl]ce udział w gonilwoch poNinńy nieśćwagę
wynikljącłz wafuńków

dancj gonitwy'

]' whścicie| konń lDb osoba plzez niego upoważniona' Podczłs N!Żeniajeźdźca.nroże

zNięlśzyćwagę wynikającą zNarunków danej gonn$y. nie więcej jednał niż o2kg.
Jo'Jj.l! .|\J'ę xJg

l o

0'. |g''n oml|q( o'}tr .ęJ/ cgo

U

V.si'

4'JeŻe|i ł,ga. jaką nn uieśćkoń \'gonitwic' nic zosl0|o pzed gońilwą sprawdzonl
koń nie fuoŻe brać udzialu

wsonilłie'

$ss'waga ńoszona s gonitwie przez końia może być obniŻona (ulga wagi)
podwyższon ! ( nadwy żka sagi

l)
2)

siek. pleć i

rasę

)

ze Nzględu na]

koui.i

wyńiki osiągane przez konia

$5ó.l

K|aczc pelnej

Iub

ł gońitwmh:

ks'i

lngielskiej

w

wicku 2lat kozy\llją z l kg u|gi

s.si.

nntonrilsl w vieku od ] do ó llt kolzyslljąZ ulgi wagi nadystansach:

l)
2)

do |.400 fo wlącz.ie.
powyżej 1'400

f

I

k8l

2kg'

2' Khc7ś arabskic .zyŚe.j

koŻyslają7

2

kNi

i

klacze ras półkNi. w wieku od 3do 6lat wlącznic.

kg ulgi waginiczoleżnie od dystansu przcpowadzonej gońitwy'

:].

w go nwach Przcznaczo.ych Nylącznie dl. k|iczy liosą one wasę odpoNiaddącą

' $

jL .

s57.l'

\' | 'o.. ( "o|'JrJ.]' ulse

o||e:lo

oBie'ó'

'.1dL

wgonilwncn. B kóryclr p[ysluguje u|e!

Nlgi ze

wzg|ędu na kllegorię

jeŹdlca. ńają z'{osowanic naslępującc u|gi wa8

l) 4*g
2) ]kg
]) 2ke
4) l ke

gd' dosiadającymjci uczdi.jcździcckil
gdy dosiadającynrjci st.Nzy uczeńjeŹdzieckii

gd! dosiadającynrjc* plakykUt dżokcjski:
gdy dosiadającynrjcś kandydat dżoteiski'

2 wgonilwJĆh przeznaczon!.b w'lącznic dh uczniów jeździe.kich. sta$i ucznio\rie
jeźd7ieccy nic koIz!śaiązUlgi (agi' apozosl.lych jeźdŹców obo\'i.rzulą ulslępL|l:re Ul8i

|)
2)

wyg

jcżc|i u.rc|ijcŹdziecl'i uie

jeszcze Żadnej gonil*y.slo\uje się 2kgu|eiN!gi:

jo7.|I uĆzeń jcŹdziccki yygml puyuljnniej jedną gonil*'ę ' do czlsu
nicgo l0gonilw.slosu.jesię l kgUlBi

sygBnil pzez

slsi.

mowawust' l i2. nie slosuje się \' 8onilw[h dla koni2 |ehich
i-le.lich Lorr or-b Licl...\neiLrv.

3, U|gi wasi. o k(óry.h

r l . k\

rngrcl.lFj

I

4,U|gi wagi zc wz8lędn na ł.leso ę jeŹdŹca nie slosuje się *'gonilw[h

po/rg"potr).1' or!/ u pr/\pJdL

I

Etd7co" . licenciJ

/s'Jn

'

ś5a.|, Jeże|i koń bicrzc udzial \ł gonitwie dla koui gupr |ub kllegorii niż'Zej niŻ
grup!lub kllegorir. do klóre] zo(al zakwa|ifikowany:

|)

2)

niesie ń.dq!Żkę wagi $ sysokości:

!) 3 ke
b) 2 ke
c) l ke

do

na dysta.sach

| 4o0 nr ]V]łcznie.

nadynansachpoNyżej |'.t00m doponiŹej 2'000fo.

nadynansaclr2000midłuższychi

nic {osuje się

ulgiFĘi

2' Jcżeli koń. który

kalcgorii B (l.kże z

ze wzelędu nl

tll.gorięjeŹdlca'

zo\|!l,lkwa|ilikowany dokalcgorii A. wygl!gouitwę pozagrupową

wynikić

leb włeb). ana(ęptric bicuc udzial w.qonitwic poz.sn|poNcj

kalcgorii B. ol[ynruje2 kgnad$'żkisagI oraz nadwyżkę Naei okre(loną w Usl. l pkt

3'.lcżeli koń Nygra (luk'e

|.

f

wy|ikicnr lcb N]cb) goDilsę Pozo3ruposą kllegońi A.
auaŚępnie bierze ud'al s gonnwic poza8[|posej katego i B' olrz'fouj. 2kg nJdsyżki

iragiz. każdą \'}gBną eońilwę

w katcgorii A

onz nadwyżkę wugiokćś|oną s usl,] pkt

l'

4' Jeżeli łoń biere udzi!| w gonnwie dl. koni gropy wyżŚzcj od gdpy' do

zaks!|iiikowany. olŻynrule u|8li wlci

|) ]kg
2) 4kg

ł wysokości:

hóEj zo\lil

na dyslońsach 2'0oo m i dlużŚzych|

Fniżćj 1mo n'
5'Łączna u|ga wagi zlylulu k.'egoii jeź,d'.! maz 2lylllu Ńanu wtsn|Pic NyŁrej
noŹc qynosić więcej nil5 kg'
na dy\hńsach

ó' w niełorzyshyct

no\zońą

"Trunkeh

p Ćl konic wgo.ilweh

amGfcrycznych komisja

'*hnicala

podnosi tr.st

pecprosadzanych sys.'nen loPoNym oIkg.

z wyhczeniefr 8ońilw nriędzynarodowych.
7,

Koni€ 2-|cl ie p€lnej

kNi trgicl\|icj i]]€hic

łs,'{*ich gon.|wrch nioĘ q'a8$

tric

konic

mabskie.,'(ej rńli

st

wieku i nie moeą biĆgt w grupicniższej ni' \ię fńajduh.

8'wgonilw{.hkaleeo.iiAwszystłiekotricniosąwalawieku'

|' z za\|rzĆź€niĆń usl' 2 i 3. jeżcli do lego samcgo konia mi.l,b' { gońitsic
zaJbo*..i€ nadNyŹłi \'aBi z różnych lyu|ów albo u|8i wogi 2 óżny.h tytu|ós'. a|ho
$

59.

]edno.ześnic nadwyżk!

*!gi

i u|so wagi. to

!|!i

wagi ińldwyżki w.gi nic nmują \ię

idic

NytŹnic sskżMc w Nafunkoch 8o|rnsy' Jcżcli wdfunki goni|Ny
nie za$'cDją |a]iiĆgo *st'ani!. łoń nicśic ly|ko najtr*szą pŹewidzian! dla ńicgo
znoszą. cbyb' żc jcst to

nidqyżkę wa8i olboolzynu nJjwiętszą ulgę wali'

2'Jeżeli wa|ulkigonilwy piŹtznalą zjedDego lylulu lldwyżkę wl8i.l Z innego lylulu
u|$ (a!i. |on ni.{Ć p|7e{idłlnq nJds}'lc \.!'. J U|ex s.8inic je{ Jo\o$lńl
3' w 6zi€

zbi€gu

!lg. wa8i fc Nzględu n! tolegoję jcźdŹ.a z nadvyż*q *agi

wo8i. wynikającą 7 innych worunków gonilwy. ulgę {agi odcjńL|je sĘ od

sari usla|oicj

podnasie pozoŚllych wm'ków 8onitwy'
4' UEa \'a8idla klmzy w lonitvtrh dl! łoni mzł goni|Brch d|ao8icó$
jc\l |iczonado n|nly uIg pŹyslulują.,ch rllcly w danej 8ooilsiś'
$ 60'

lń !|8ł

i

tlmzy

srcze8ólowa skala wu8 ńosónych Przez ko'iejc{ oktślona N Zllączniku.r

Rozdziól

2

ńa

niĆ

do

l]

Nrgrody

śól. l'

or8onia|or By(ci!ów

lmych

uŚala dla tażdcj goi|wy' z łyjąl|rien soni|s

kwdilit0.y.j'rych' wysoko{ć nn8lód Pieniężnych dla rcnclóN. jeźdŹcóv (posożący.h)

27isla(cicieli koni' kórc wdmej sonnNie

Zajęly *olejne

t2y mic]sca. licząc od picnvszceo

nricjlca' Niczależnie od nasród pienięŻn'ch ńogą być przyznav.uc Da8ody rzeczo\le'
2' olgauizatol wyścigó\' końnych ńoŻe uŚaDoNić na8rcdy dla

teneów. jeŹdźcóN

.povo/o!v!h, | {lJ..nre.r kn4 . k'o" ,.r(') dJl./c r1e}c..

3 Naglody są wypllclne wEmińic do 2l dni od dnia ogloszenia wynikóN gouit\ły.
z\lyiąIkienr nasród fa końie. które zoŚaly poddane plóbie dopiDBowej| póŹniejsz} lemin
wypl

al

y nasród

Nynaga Zeod' upras niole

4'wruzie orzeczeńia
kouie w

nlgrody'

go do

zdyskłalifikowmiu konil, naBrody Prcchodza na naslępńe
kolejności. * jakiej o\iąlnęIy ĆeloNnik za koniem zdyskwalifikoNlnynr. a sł!ścicie|
o

jeśobowiązlny do jej Zwlóania
o|s.1il]lolo(i *J..Il'Ir u.'4gu Idgod/l' od UplJłol'ocnien'" 'ie o|/ec,eniJ
koDia zdyskwalin*oqlnego. jeśliodcbml nagrcdę.
o

zdyskNllinkosańiu konia'

5' Nagrcdy nie odebąne wcią€udwó.n

ó.

Dopuszcza

\ię

ld

l' Jeżeli dwa

wynikół gonilwy nie

nÓżliNość przyznaNania dodllkowych naglód

iueczołych dl, slaściciclii nodowców koui.
w s ó pkl5lil' d.
s ó2.

od dnia oglosz€nia

są

pieńięŻnych

któIe b6ły udziaI wgonnwie. o klórej ńowa

|ub więcej koni osiągnęlo

równcześnie celownik (wyni* łeb w leb).

lagrodydzie|i się n!ńwneczęści w naśępującysposób]

l)
2)
3)
4)

za

ds. konie n. pieN'sz}m niejscu pi.rwśząi drugą nagodęl
trzy konie na piel$\7yn ńiejscu pieiwszą, drugą i tzecią uaeodę:

za

cztel' lub więej końi ńapierwszym nlicjs.u. wszyŚkie nagrcdy z.nriejscl.

za

zl dwa i sięcej koni

na

druci'n Dicjscu. dru8ąi

2' Pżepisy uŚl' l slosujc się odpo\riednio do

Rozdział

tz{iąnislodę'

p[yprdl((

o

klóryń nowa

klóFt

ł $ 6| ust,2.

|'1

szo.g]ółowe zasody rozgryvania aoniŃ aa|op€m

$ó3.Koń bioqcy udzi.l s'gonilNie po{inień być przypmwadzo.y na nricjscc
*'skazańe Przcz orBaizaton wyścigós uie później niŻ n! 3oninul pŹed iozpazęcie
gonilwy' Ko|i po*ilicn być na pieNszy sygnał \ędziego u rvagi osiodlany i wyprowadzony

ń! padok' N. drugi sygnal konie posinny być Ćxłkowicie pŹlgotowa.c do goniNy' Na

28

tzeci \'gnałjcżdŹcy syjeżdżają na rorbieżni wcelu udania sia

na

st.n i pzejeŻd'ają przcd

ś64.|' JeŹdziec biorący Ddzial ]łsonilwie powinicu być zważon' wobccności
\ęd7iego u w.gi. króry sprałdza izapnnje wagę jefdź.a' zv.żenie powinno nałąpić
.a]Później na 45 nińul pŹed rczpo.zęciem gonilwy'

2'Jeżeli jeŹdfiec po zważcniu Ulegl wypadkoNi' przcwodniczący końńji lechnicznej
nroże zeZNolić. aby

toni. dosiadai innyjeŹdziec,

Po fłażeniu jcźdźcosędzi! u waci oglasza numery koni. ńazwiska .jcźdŹcó$ i ich
(wierd7oną wagę, v stosunku do sszyslkich koni biorących udzial iv Bonitwje' w sposób
3.

Nyczajoilo pŹyjęty nl dln'fr loŹe'

$65.l' oslowie koni!
mogą Powodować bólu lub

oraz pozośale p[edmioty.

*lót

koń nicsic \r gonitNie. nie

znnieni!.

2' Zabra.ia się wiązaniojęzyka do żuchivy konia'

l

66. l' Trcncr z8lasza sędzieńu u waci łagq jeźdźmstosoNnądo waruńków gonitwy'

w pŹJpadku ponrylki tlene! zglllzljący wagę sędzienru u wlsi fuoŻe Śpo{ować.ją
do monenlu syg.ału oznaczającego z*ońcćnie ważcnia jeŹdźcóv do danej gońilwy' Po
2.

upl'wie lego rcrmim n.leży zlwildoń]ić opońyłĆc konrisję techniczną' Końisja tech.i.zDa
w

lyn przypadku nic dopuszcza konid

do udzialu w go.i(wie.

s67.osoby' które nie zgłosily zalzulu łldliwościdzialania wisi przed ukończcnicm
Bażeniajeźdź.ówpŹed gonnwą. nie
$

ó8'

l'

siodtańie koni.

l.óE

w nie.jscu do teso Nyznoczońyn
2,

nrogą teso uczynić przy ważcniu.jeźdŹców po

gońn*ie'

lnają \łziąć udzill w conitwic. odbywl się w śJjńi ]ub

pŹcz organizalom wrścigów.

siodlanie poza ńiejśceń. o kóryn nro]ł. w usl.

l.je{ dozsolonc rylko

za zsodą

$69.l' od monenlu wlj(cia na bicżnię toru wyścigowego do chwili Prawidlowego
wy{dowarią konie pozonają s dyśpozy.ji sędziego stańela.jeŹdŹcon ńie 7.zw.1a się n!
fŚiadanic zkonil w pz}padku kolicczuości popr$lieni! sp.zęlu j€ździeckicgo na|eż}
wykonać to za zgodł i w obecno(i sędziego

sl.tem'

2,s1ań koni wgonnwie Ódbyva się pŹy Zlslosowaniu naszyny sdowej lub

-ż9w gonilłlch' w łlGlch u7ywa

3'

1)

ndlowej]

na 2ń'k sędziego {dera wszyŚkie ko.ie podchodzą jcd.o.Zśnic do nas2y y
nd'owej. przy czy'n wrazie dużej liczby koni sędzia Śańer może zarządzić

$,.! ir
|

2)
])

\ię n.s7j]ny

wp|o$]dr|''c \or| do n$/yĄ

konie śąwproB adzanc do mNzyny

Śdotrtj

!J

o{cj:

w kolcjności numców

Ńdowychi

wpro{.dzcnic do nraszyny $anowej odbyNa się pod koutolą sędzicBo Śancta. który
nlożc zaslosolvać środlri pomocnicze, w szczególności kaptDl. pasy' bal:

4)

sadzia

Śatcl

\r

Uzlsadniouych przypadknch moż€ zalządzić wprowadzcnic konia

wi.'rcj kolcj|ro(i lub do inncgo boksu Śdottgo zc wzclędu na

bezpicĆ7€IŃlso

jcżdŹca. koDia lub pracowuikós obslugi|

5)

nawprwadzcnic kofu

do

przypadka.n do l0 nrinutr

'naszyny

śdowejprzeznaczasię5

minut' a w uzasadnionych

6)

w Przypadku gdy koń nic do.je się spow.dzić do nmszyny stanowej' sędzia iancr
zN.nria kgo kouio re swojej dyspozycjil

7)

sędzia Śancr

uznjc

Śd

za Dieważny

w przypadku nieoNvaEia się jakicbko|wick

dŹNiczckmaszyny(.ńowej,s'Eualizująctoglosenromzpodniesieuienrclrorąeiewki
4' wgonitwach. w klórycb Śa1 odbywa się plzy z.sosowdliu cnol€icwki.

powinni vyrównać szclcg Nodle8lości nie większej niż l5nl od
podj cchać vępenr do niej

sc.

st

anu i nie z.tŹy

uj
'n

ąc się. na

z

hrii

jcŹdźcy

stanu. na{epnic

nok slanem. rczpocząć goui

t

sę'

Nplow zenia ich
do nuw'ny n!rcwej. ! w pŹypadku Śdtu przy złnosow,niu cbor€iewki do nońeńlu
s

70'Jcżcli w.zasic od wyjści! koui n!

bieżDię toru Nyścigowego do

podejści!do linii śańu' ńasupi jlkakolwiek okoliczność unieńoż|iwiająca w ocenie końiŚji
lechnicznej udzial końix {gonitwi€

lub wwynikD

ńsności szan\. konisj! techniczna może Dmać konia

|

)

l71.l

klóĄ

nrożc zośtxć.aruszona zasada

za zwolDionceo

zdyspozycji sędfiego

sędzia i.nermoże zwolnić konia m ssojcj dyspozy.ji]

j.żeli jeŹdziec opóŹnia podc.jścic do nugyny ianowe.j lub PŹeszkadz.

w dokonmiu

szybkiego i piawidloweeo Śanui
2)

{

ł

sypadku naglcgo zacnoro{aniajcŹdźca lub kouia|

innych uzasadnionycb przypadkach. Po upmdnin zlwiadonieniL| komisji

30

2'oz\'olńieńi! konia zdyspoz'cji sędzia na.rcr zawiadan a konrisję lechnichą'
w nriaĘ

ńoż|iwościp'zcd rczpocĘcienr roii'w!' nic późnic.jjcdu* niż bezponednio

po

jcj

]' sędzia ś.nermoże pofona{ić konia na stnrcie B przypldku n']cego naiuszcnia

s 72' 1'.Ieżeli sędzid

|) N
2)
3)

(aier (wierdzil.

żc stlt nastąpil:

sposób naruszrjący zasldę !ów.c szanse' wsz.ćgólności w pż'padku. o klórynr

mowawśó9uś3pkt7lub
s prztpadku awarii naszyny
nie?'godnie z s 69 uŚ''l

sanowe.j .lbo

d'więko{'ń lub świet|nym oraz podnicsienienr
Ć7€rwonej choqgic$ki daje syen!ł osobie *yzńefonej przcz organiz.tor. wyścigów
(kon'N'.ńelowi). znnjdującej się w odleglości 80n od linii slanu. do zaNlóceni! koni na
uznaje taki Śań za nieważny i sysnalen

2' wplzypadku. gdy *onie niną konlńldera i nio powró.ą na

tchnicznfl Uznaje
$

z

73'

l'

te konie za zwolnione z

niejse sl.nu. komi'a

dys'ozycji sędzicgo st.ńeLa'

Konia. klóry nie Nyslonosul ]ub wysufuwal. ale zatrzynral się lub zboczyl

wyznaczoncBo toru golitwy plzed nrinięciem końfśarrcra' usMx się za koni.. który
2, KoDia. który po

pmNidlołyń Śarcie frińąl *onlrnancra. Uważa się za konia. klóry

bral udzial N gonnNie w sposób ważny. na*'etjeślijej nie ukÓńczyl'

3'Konia' który po prasidłos!ń sldcie minął kontsdera' ale
z

zboczyl

łyzn.czone8o toru sonitwy |ub ńie oŚiąlnąl celrwnik,' uważa siq za konia, który nie

4'Koń. który byl wdy\po2ycji \ędziego Śafrcra inic wyśanowal, nie noże bmć
UdzialL| w

sonilwie dh koni. *lóre niebiegaly.

|]

w tńkcie rozerywa.ia gonilwy ealopem:
od nromentu wystlńowlnia do nonenlu ńinięcil kontńtancm kouia n.lcży prcwadzić

2)

od nromentu wyślnoslnia do nońeltu niniqci. ccloivnik. konie poNinny biec

$74.

galopenr. z tynr Źe

ł gońilwach zpłol!ńi ipizoszkodami.

Nplz'padku powDtl| ul

!asę gonitBy. wszczególności w pEypndku prób PonowleBo pokonania pr.szkody po

3)

,tlJrnJni.dopu./-/J,ie/rr:'esrlof nJi'nr

!hJ,l.

jeŹdŹcy (osują |!klykę. klóru umoż]iwia Duks}malne *'ykolzy(nnie możliwości
dosiadanych przez ni.h końi. Ń \fczegó|noici jeldŹcy nie frogą w Żldnej lazie sonilwy.

bez ulsdnionej pŁyczyny. wslzymył!. dosiadmych toni omz

.l)

rrr).fie./Ji \

nr|rl'

jeŹdŹcy pfu\'dzą*onie

a) ńie

Mej I

s

przc\zkadzać

g]Vaho$nic

irJ.lLu"e fJl.esLn.rqJ.

|a*i \posób. !by:

inń'ń

konionl. N \fczcgó|no$j PŁez

ich polĘc

ie.

pŻyciskanie do blndy i ZajeŻdŻJnie dfugi.

b)

nie odprowadz!ć konia n! ZeNńąlIz lolu:

a) Pog.Iiać koni'ięką.
b) udel.ać końia wod2!ńi.
Ć) Ploszyć i rego konia'
d) naduży$,ć b,ta w Śo\unku

do dosi'danego ko ia. w\zĆzecólnoś.i pr2e7

dużą |iczbę udcrzcIi' zbyi nrocnc udcrzanic oraz przcz podnoszenic

ęki

z

7by1

bale.r

powyźej |inii barku (ranieńia). dopulz.z'|na liĆzba Udcrzc'i końia baleń n' proŚej

fi.iszowej Nynośió.

e)

uderzać konia w sposób.

łtór'

nroże sposodosać obrażenia. wszĆzegó|Ń(ci

zez udcrzanic w gloivę. slabiznę awprzypadku puszczcnia ivodzy rqłą zbatc.l.

l'kż€ przed siodlenr.

|)

udcrzać konia balcm.jcś|i s wyniku t.go koń nic p'z'spicsza. zoŚalpokonany
Z

s)

lub

prT$agą Nygrywa golnwę.

nwaLzać

i

rych sy'urcji moBących nanzić

nl

uiebezpieczeństso .ieźdŹców

6) .jeździcc powinien wyk.zać popuwlq llklycznie i lechniczniejazdę:
?) ir gouitwic z plolfuni i przeszkodanri. po onrinięciu płolu |ub

pze\7kody (Po

Nylanrnniu) |ub odnrowie skoku. Jeld7iec powinie podjąć ponow ą póbq poko aiia
plotu |ub p[eszkody' f |'fi ie jeŻd:liec nie konlyluuje gonn$y s pizyP'dku

dwukohej odi]owy Śkoku oraz

w przypadku. gdyjcŹdzicc spaduic

zkoDia

lL|b

koli się

$75. |. Po odbylej gonilwie jeŹdŹcy pownrni podiccb.ć do wagi itanr osobiścic

,3f
2'

_

wag!jeldŹ.i

pod|c8a po gonilwie ponowncN sprlwdzeniu \'ohecńoici
sędzicso u
$ag' Jc,.|i \ słulct \.ypadtu j€ld?ićc tric nofc do \Jgi pdjshe. ń.tcż' gÓ
dopr{ adzić.
l konic za z8odąkoDnji technicztrcj nÓ/. rozśiodl.ćinna osoba.

]' Konic pozon{ją ro^iod|anc
h'orącjch udfiJl

u wd8i

\

do.f!N \prlsdlc.ia

wagi w5zyŚ\i.h jeld,śów

gonnŚic. Jcźdźcy\n obo\iązlni
Po7.{.ć * hicjscu {?żenh do.lNu
zNolnicni! ich przez sgdzicSo u wasi.
.|'

o 7ato'iczc.iu spftsdzania

wili

\ędzia u wagi iń.ornue niezwla7nie konli\jc

s 76' 1. (o|cjność.łhkiej konic o\i.)sają cĆlown[. us|d|! s9dz'!
u ce|osnik!.
oktśhiąc ko|Ćjnc Dicjsca.jaltie uijęly posz.lc8óhe konic oEz od|eslość
międ,y ninli (leb
\ lcb. ns. kólki lcb.l€b. /''!.,Ą. q!. |' | |/!. |,Ą' I y..2.2|t.3.3vż.1. ! l/ż. 5. 5 v|
6.1
j hk dalĆj. aż do 20
dlugości liońi!)'

Dl. UŚlaIeni. kolejno(ci. wjlkicj łonic osią!nęly ccIo*nik (no\ Znljdujc siq
nl Ii.ii
n'cltl' ł|o9łhjc Jo\osJnc nonGnr/c ur4d/cn'J |(hn|c?m' \
Vc/esólno{i fo|..fl[v
2'

oloz z.pis pŁchiecu sonilwy na nośrika.h dUlych.

J' sędził ! celowńit! Śsicrdzł u\ll|e.ia.

nrzs{ozńić Pr,ekłuj€ konlśji rcchni.h€j'

o

ttór'ch mowa w u\l.

|. w po|oko|c'

kóry

.l' UŃ!]cniu *'ytri*u
8onitwy do\onLl]c komisj! recntrjczń!
podŚawc p|!|okolu
'a
Plzekl7onego PŹez \ędzicgo U cc|ol'nil!' infomacji. o klórycb njos. s
s75 ur|'4 ofuz na
pod\tll ic inńych ń|onnacji dotycfqcycll pu ebiegu
so ilu}'

Jcżcli kon rjl| tecllniczni usr5li' Że ko|i biorący udfial wgonnłic
był prcwld2ony
pŹezjcldŹco {taki\posób. że pĘeszkodzal inneńu łonio*i
i N {Fit{! lcgo toń. klóEnu
nŹcszrudzeo' n Dąl celownik Po koniu. kóry pŹcszł'dzll. łoolisja |.chni€znJ' uŚłlajłc
5.

wynIŃ

8onis'. PlzcsuN.

konia. ł|óEmu pu€sztndz.l.

konia.

kóry prze\zkadzal. na niciscc bczpośEdnio po nlici\cu

6'JcżeIi |ionrisj.lechniczn! urt!li. ż. ło'1 bioilc)' Ddzial slonilsic
by] po$.I]7.oy
przcz.icź'dźcas taki spo\ób. że pŹeszkodzał
ki|ku konion iwNyniku lego konie. kkłld
pżcszk.dzano. ńinęly e|osnił
tlo ło.iu. kóry pPcśztadz!|. łonl.śjak.hnigna.

U!!|'ją.

wln|k 8on|twy' p'cŚuwa koni!. który
lrzcszkodzal. na nri.jsce be/'oś!Ćdnnl po njicjscu
konia, klóIenN p.Zes7kadzll iklóry zająl ni.jblldzc.jodksle
nrc]sc,
7' od oŹc.,f,niJ tÓńisji tccl|nicznĆj \'sph\..ch oliEibńych
s U\l' 5 i 6 { lŁici.iclos

koDio |ub jeŹ-dŹcowi Pt7j'du8ujc pllwo wniesielia

i

odNoldi! d.

|ionns]l odwol'wczej,

l3

8'w'ńiki

gonitwy są podawanc do wi.donroś.i wsposób z\rycz{ov'o plzylęty n.

dJnyn' lorzc wyścigowym'
s 77.

l' Koń. który br.l udzial B goDilwie. podlega dyskNnlifikacji.jeżeli:

1) był lićńo$,n' lub dosiada.y przoz osÓbę.icposildają.ąlicc.c]ii
2) b'ł do\i'dl.y pż.z osobę nicspclniającą wynra8nń oktśloDych N $l9l
]) pr7es^dł w go.ilwc płaskicj s .hód innyniżgalop]
4 '.7.. rlJn 9n r.!) /Jp'. r ) , Lo 7xpi. /o r.Lulnx1) /J r..rd./r.:
5) 7ond leońilwy sycofanyi
6) 7o*ał zwol'liony z dyspozyc.ji sędzicgośaneE]
7) waga]eŹdżca. kórygodosiadal. nic byIa sB2wdzola pŻed iPoBolitwie]
8) nióŚl Śagę niż\ząo co lai|nniei0,4 ks od tj'jaka wynikala z wa nków:onilwyi
9) waga jeŹdźca. który go dosildaI, spuqdzom po gonitNie. okazala się liższa oco
naj.l.icj 0.4kg od wigi uśllolej pEd soljl]vą
że s!giaI gonnNę' po. mo nicsioncj uadw.gii

l0)

|ub

wyŻszl sięcej. uiż o 2k3. chyba.

bylokuty uiezgodnie z S l8ust.l-3i

|l) \r

wyniku lronro|i mtydopingoNej usla|ono. że podano nru niedozsolone środki

|2)

nic spcl'liat nr.ycb wmnków okEślolych dln dlnej sonilŚy]

|])

by| prcNadzony p[ez jeŹdŹc. wtaki sposób. Źe przeszkadzal innefuu konio\'i. klóry

s\kutck lcgo.ic ukończy
2,

Dystwalifik.cji

l gonitwy '

pod|egają rylko le

3,od oŹcczenia konnji

kolie' któE osiEgnęly.e|osnik.

lechDicznej wtpraNie dysksalill*acji *ońil

kgo koni. pzysluguje pBwo ,loŻenia odwo|'.ia do

])
2)
])
'1)

ko

iŚji odwoławcu

{|a!.i.i.|osi

cj'

ł 78. I Gonilwa jesl nieważnl, jeŻeIi:
wŚzylkic|onic biolące wniej udzialnie sPelnilyłJrunków gonil\'y:
wszyŚkic tonic. nrinro sygnllu konlslfiera.nie powócily M nriejsce

łdu|

wszy(kie konie biorace udzial weÓnnsie zoŚały zdyskwalińkoNancl

odb'lasię u!inn}m dyśansie niŻ!ła|o.os waunkach golilwy,

2'od oueczenia końi\ji

lechniczncj ouznauiu gonitwy za nieważuł shścicielosi

kouia p[y']uguje tńwo wnie\icnia odNolaDil do komisii odwolo\'czej'

34

Rozdziol I5

szeesółoł€ Aady rozgrywani. gonilł d|. kfusakóv

ł zap.zęgu

ś79. l' GonitNy dla klusakós odbywają się w zaplzęgu (koń w sulcc i powożący)'

l)
2)
J'
4)
5)

2.

sulkapownma być wyposażona w]

dys,|e wyko..nc z dEwna. nela|u llb włókn. węglowego:
podpory pod stopy powożącegÓ. u.lic.jscowione na dy\fl&hi
pe,n.

IoIii.7pĄ!h) Z'b./ll'P./ol. piJ{|kov{o\lon'l'

chlapacze \'pzypadku intcnsywnyclr oPadów de\7śzu lub ślicgul

uplząż z mechanizńeń ulatwi.jącym szybkie sypięĆie lio.ia'

3'sulka połińna być pozblwion! wy\bjących clcnentóN. klóE ńocą ŚwMać
niebezpiec/€ń{wo
'1.

dla i.nych uczeslników gońilwy.

UPrząż i oglowie koni. nie ńogą zawierać elemenlów powodującycb bó| lub

gonitwic Pownrny być plzypow.dzone na niejsce
w\kazfule przez organizatoo \'y(ciców ni€ póŹniej. niż na 0.5godzińy przcd rozpoczęcie|n

5'ZapŹęBi biorące udzial

ś80't'od chwili

w

Njechlnia na bieżnię tofu Nyścisoseso do chwili Śańu kouie

pozonaj! w dyspozyc.ji sędziego nmeia'
2,

PŹy starie

zabronione jesl prtszkadzanie nrnemu zQrzęgowi lub dokonyw ie

cryÓności wplywających neEltywńie ńa rów.c szmse Pozoslilych uczeslnikół eońilwy'

]'stan z.puęgów wEonil*ie odblwa się plzy

zastosos!ńlu naśzy.yŚnnowe]

(.ulo(an) .lbo choląsiei'ki (Śan wol y). ztynr że śonwgońilłie pŹeprcwadmnei
Ń sysrenrie hondiklpowyń odb'wa sia rylko pŹy zaslosowaniu chor€iowki,

|)

s 81' l' w gonitwach' * *lóryĆh użyNa się maszyny śańosej]

zapizęgi Uśavia się

z!

na\zyńą Śanową N kolejmści nuńeńw ŚadoNych od

wew.cMuej strony bieżni loru wyśĆigowcgo]

2)

zaprzę8i nogąslańować nak\yń.lnie w

dNeh lzędoch' p.fy clyn uslawia sięjc N tcn

\posób. żc w dNeim rzędzie zaprzęgi zajmują co drugie pole:

3)
4)

.Mszynę sanowq ustlwia się w Ódlegtości do 350

nr

Przed

liniąśanui

Śanowo jedzie do nanu 2a | !lnulę... po
'.naszyna
którcj zoprzęsi połinńy uŃawić się w odleglości okolo l50 ń za m*zynąŚanoNą:
sędzia st.nel Nydaje końeńdę

5)

scdzia śancL wydajc n.!ępnie konrendę ,.gotóN do slanu... po której nraszyna sIanosa
oraz uŚo\łione za nią ZapIZę8i rczpoczynają jaZdę]

ó]

F odleslości okolo l00 m plzed lini{ sl!ńu Zrprzęgi Zajńują \\'oje pol! {a ose. Z lym
że zlprzęgi w dfugifu żęd'e u\lałiają\ię bczpÓśednio 2aPiĆrss7yń rlęddfu:

7)

nuszynasla owa Pod.za\ nmu powinna osi€!ć prędkoii:
!) 200 n F4d lińią Ślllu 30kń,h.

8)

b)
c)

]0o

n

naliriisra

u

52 kn!,hi

po Plzekloczeniu |inii slanu ńaszyna {ańoNa zsiękŚza plędkość.

7!pŹęeóB

i

bĆzkolizljDie zjochać na bok'

wgonnw&h. wklórych Ńtrt odbywl sięplzy

2.

Il

ślnu40kń^'.

PIZed lińią

,Jr'/\^g un wń ' \

2) apr4ci

.rogą

\

to|P

'by

oddalić \ję od

zan osowan iu chorągicwk i:

D.l |L[.|orJ'aoq) l:

ilńować s kilku

rzędach. przy Ćzyn

$gonilsa.ll przcprosadza !Ćh

q.J.lP'lo IJ'']'\lpou)|l |.o/|(c .J |o?y'|'|l /.'p|/lr|J polo.i./ć9o. Ju
\7cf egól''ości z

]) w

su.'yl

go ilsach Przeprsadzaly.n

syŚcnic nandiklpowyn zaprzę8i nrającc
się w odlcgloś.i co 2o nl od ]inii Ś.nul

w

pokoń!ńi! różne dystansc rozŚawia

'1)

\ędzia {,ner wydajc ko.lcndq

5)

\ędzia {3ncr syda.jc naŚqpnic konendy:

'.do

stańu... po

do

kórej mpŹegi jeden za drueim jndą

|ajkńlŚzą drogą do ńicj\.a śa|lui
oraz .{an za jed.ą nlnru(.'' po
zwró.onc

s

zaMy nri!Uly... *ftń za d\lie nri ly..
sydaniu kóEj zapŹęgi uŚawia ą się Njeducj linii.
'.stan

kicrunku liniiŚanu i rczpoczynają.iMdę do linii n''ńu|

ó)

nan oaiqpujc Po Nydauiu konendy '.sl. .. iopuszczeniu czeNonej cholą:ietr'ki

7)

za równy Śan uzuaje się Ś!ń. N którynr piesvszy zlPŁęg nie jes| sysunigly
o więcej. Iil dłUgoić
wŚosulku do pozoslolych z!pŁęcó\' \'1yń saffyń
'ędz1e

8)

sędzi!

(an*

uznJje nań za nieważny s przypadku. gdy po komcndzic .,Śan.. zapŹęs

śnnie\ł popŻek loru. Prfe\zkadzająĆ w Śarcic nlnym zapLzęgom'
$

82. l' sędzi!

j!ńg

l) jcżcli zmnos.nie

fro,e lwo|nić z'pŹag

2c

ssojcj dyspozycji:

konia podcza\ \tanu Śwarza nicbczpic.zejiŚwo

'' \p?)pxdl.rd(rlroneso'1rn 1$.' r$lo' rn.rrLiln

dh

nr/-Drfesorn

nrnych

3ó

slaiĆa pŹcpisy

2' Do zwa|ńiania z.przegu zdy\pozycji sędzieso

q

$.Jeżeli sędzi. srlner

Ślwietdzil. że Śan naŚą'il

v

s 70 i

7l (osujc się

sposób n!ru\7ający z.sadę

ńwnych szańś. wszczególności wpŹypadku, o klóIyń nowa v$ 8l usl.2 pkls lDb
wprzypadku awarii nsz'ny *anowej' uznaje laki ŚM z. nieN!Żn! i sygnalem
dlwiękowym lub świe|lnyń Óraz podncsienień creMoncj cho!ągievti daje sygnal
łontŚańeloNi do fawróce.ia zaprzęgów ńa ńi.jsce sanu, hzepisy s 72 un'2Śosuje s'ę

l)

s 84. |.

w fakcie roz8rywmia gonil\'y *łusałów:

od chwili wy\lailÓwa.ia do chwili nrińięcia celownika konie powinny biec czyŚym
klLuenr (poru\zanic do przodu następuje w lakĆic na

2)

dwi' Przy diagonalncj kolej'rości

powoŻący slosują takykę. klóB uńożlŃia nDlsym.lne wykorzysnnic mo'nlości

fowadzonych przez nicb końi. w 9.2gólności powożqcy nie nogą s żaduej fazie
gonn{y. bcz uzasadnionej p.z}czyny. wy.olać zapżęgów' Przy pŹcjściukonia do
chodu nmcgo. niż okEśloń' spkt l. powożąc' powinien wyjechać na zełnąkz toru
i zwalni.ją.

3)

plzywrcić konia

do wlaściwcgo chodu:

powożący plowodzą zlpllęgi w talri sposób. oby:

a) nie
b)

przeszkadzać

ińńyń

zaprzęgom. w szczególńości Prrcz

ich

pokqcanie.

p[ePychlnie. FzyĆ is kanic do bmdy i zajeżdżan ie drog i.
po wypzedzeńiu lrwadzą.cgo zaprzęgu Zjechać na wcNnęnuną slronę bieżńi
(pielwszy lor) w odlcglości co najnniej 2 d]ugości koni. od następneso zlprzęgu.

4)

c)

niejechać śrdkien bicżni, Z wyjąlkien plośejllnŃzowej:

powożący ńie ńogą:

a)
b)

ploszyć inńegÓ konia.
uderzać ko.ia batcm w Boninvie więcej ńiż pięć razy, końcen lejców. Ękojcści4

bJIJ lUb

$

'Po.ób' LlóF n'o/e .nosndoq

'.

obfu'en'].

c)

kontynuovać 8onilwy' jeżeli zoslali podczas jej Ioz8lywańia Finlbrmowmi

d)

udeŹać konia b.ten.jeśli w {'ńiku lego koń nie plzyspiesza. zoslał pokonany hb
2

e)

pucwagą wysry\'a gonjlwę.

iwdzać

innych syluacji ńogąĆy.h

naEić

na niebezpieczeń{wo

innczaplzęgi.

,t1się dwuklolne pEejściekoniu w ch&l inny niŻ czy{y klus w danej
pll I lil'b. pŹy czym
!oni(\'ie. z $ ylączenień pr'yP!dtó\' ol.rcś|oly.h s$36 uŚ'I
wcz.siechodu innesonil.ZyŚy ł|u\ zap',ęB Powioi€' tncić dysl!.św iosuńłu do i.n}ch
2' Dopusfcza

3'JĆŻeli koń l

celo{'nilićnl.

]'

ap'ęgu pŹcjdzie

fĄ'iłe poq ńicń

bcz 2Nalnia ! dojNhać do cclo{

PowoŹIłcy lowirien wykDzać

$ 85'

N chod i'!!y niżczyŚy klu\ naodcinku 2m'u pPcd

nila'

popnłiql!łlycztric i t(htricz'iejazdę'

l. Gonnwę sycryw! Zlprzęe. klórc8o koń j.to Pics'\zy Ósiągnic cclownik
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waga.jcźdźca.kóry go dosiJd,ł. sprasdzoDa po goun$ic. okozata się oco

ńaj.l.icj 0.4 kg !iższ! od *'ari una|ońej przed gon irą.

n'

n)

bral UdzialN gonilNie Ponrnno, Że zollał zivol'lioDy z dyspozycji sędzjego \lailora.

nicspcłnial w.runłó\' okre(|onych dladalcj gonilwy.

o) bylproNadzony p.fez jeŹdlc!

w taki sposób. żc pEszkndzll innefuu koniowi. klóry

Bskulek |ego nie ułończ!ł gonilwyi

2)

dyśans \'gońilwie pżeprwadmnci ws}slenrie handi*apowynr był Diezgodny
z wlluńkańi go tqy'

Dy\kwxli|ikacja tonia z PoNodu niepIa$idłosościchodó\r może zĘnśćrvll)-bie
l'lychnrianowym w takcie sonilN} a /y\ksalifikow y koli uje nroŹe jej konlynuoRać i
2,

jeŹdzlc.jcŚ obowiłzluy
3'

w sposób bezpiecńy opuśĆićtor,

od orzeczenia końi\ji lcchniczrc] wsPnwie dyskwalifi*rji konia *'laściciclowi

koni. p|zyslusuje prJNo ?łoŻeńi, odwoła.ia do konis.ji od*'olaq'caj.

! oo. Do

,n'.Jrń

cĄ

l'uy

/x

nj.trlh' !o.LF.'e

odpJ] ń'ln'o n',e| .) \ -ę

RozdziallT
skt.danie p.o(€slów
s r00.

l)
2)
3)
4)
5)
6)

|' holesl

może b}i 7ło7ony z posodD naŚępującyclr nieplJ\'idlo\'oti

nicpr.Bidlosesodyvansusonir*y:
różnicy niędzy sJgąjeldŹca nwiedzo.ą po 8onilwic
niedopelnienia sarun*ów okieślony.n w Ś63,

a w

n

\ragą uśa|onąpEed gońil*'ą:

plzyp.dku klusa*ó{ \ł $79 uśl,5:

niezważeniajeŹdŹca pżśdlub po gonnwiei
niezgodnego z

pdśpń'mi ponqpowanialcŹdźca (powożllce8o)s czasie gonnwll

znyleniJ lofu lub ińńej iePrawidlowości s p[ebie3u 8onitN}:

-' 7JJJ..q r'J u \o i. | '' doĄ\o'oleBo.Iod|{ doninJui .'ego
8) nie\ie.ia przcz konia w gonitwic uiepnwidlo*'o u(r|ońeJ wagii
9) ńieupiasiioncgo udzin|u koniaw gonil\'iei
|0)

ńiespclniania przcz konia okreśIonych N!runków gÓńitwyi

Il)

ńiew'żnoś.izapńu konia do gonnNy:

l2)

rozgrywaria gonit\ry uiezgodnie z plzepisani pBwti

13) ud'ału Ngonitwic konia inneso niŹ len' kńry b!ł do.iej zaPlsaly. o'tz dokonaui.
idcnlylik.cji !a podśnwie s.olslowlnych dÓkumenlów,

2' PrclesI sklada się w nuslępujących leminrch:

l)

* Śpraw!.h.

a)

2)

b)

pkl l:

o klórych ńowa w uŚt' l

najpó^icj na 3oninul przed rozpoczęcień gonilw!. jeŻe|i tolesl dolyczy
Piclwszc.j .eonitwy okrcśloncj w ońcjal'ly pogramie wyścigów konnych n! dlny
dzień. a w pozoŃalych eonnwach najpóżnicj do sygnalu oznaczljq€8o
wy.jcżdżanicjcŹdŹców na nan do conilwy'

najpó'icj

w sF2wach,

o

do chwiliwyjochauia zlplzęgóN

których nrow.

v uŚ'

nabież.ię ton syścigo{ego:

I pkt 2' najpóŹnicj do czasD. cdyjeździec. klórego

Nagi protcsdolyczy, nic zcjdzic z wagii

]) a

splas.ch' ohórycn nrowa wust'

l

pkt3.7. najpóźuic.j do sycnalu oznaczajlego

zakończcuie ważcnia jcŹdŹców po gonilNic lub do uplywu 5ńinut po ninięci!
celoBnika PŻez oslatni zĘrzęgl

4) s

spnwacb'o(lórycb nrow. wust' l pkt 8.l3. n..jpóźDie.jpŹcd uplywen43 gÓdzin

pÓ

zakończeniu gonnsy'

3'Plotsty zgloszoue Po nplywie
$
ptf

l0l.

l,

Z za*rzeżenicn uŚ'

e\'o!ni.ząceńu

kofu isji

2

i3

ternri'róN okEś|onycb wuŚ'2pozoŚają

boz

plotcsl sklada się ulnie xlbo na piśńie

€chńi.znej'

2 Jeździec (pÓwożący) biorąĆy udział w gońilwie zaPowiada porc\l sędzienru

u

celowńika' wyje7dżając zloru i podńosząc iękę. araśęplie sklad! go uśńiesędziefou u
wagi. a pÓwożący Prze

|)
2)

w

odniczącen u konŃj i lechn

ic

znej '

3' Proteł zgłoszony uŚnie]

przcz osoby imc. niż jcŹdzi.c (poNożący). poNi.icn być potwicrdzony na piśnie
najpóźnicj PŹed DPlywem tenninu do jego ztożenili

przez tEneIóB $spnwach okEślonych ws |00 ust'
polwicrdzoDy na
$

piślicnajpóźuiej pżed uplywem

l

pkt3.7. poNinien

być

sodziny od cbyi|ijego zgloszcuil'

l02. |' Prcteśy rczslrzy$ tonnj! Echni.zna. któn przed wyda8ienr ożeczeui. jest

ohoqrq/Jr J wc/r'J. o.ob) /J nreE\our1c doud/.clcrir {)jJi1ien.

2'Jcżcli poteŚ nie zostanie uNzelędniony. osobie. któn go zloż}l!. plzyslueuie pnNo
wnicsicDia odNolmia do konnji odNokwczej.

Rozdział |3
zaŚady i lryb kontro|i antydopingorvejj€źdźcół (poEożących) i koni oraz wJkaz
ń

ied

ozło|onych środków dopi

nguj ąct ch

I r03. Konlrcla lulydopingowa polee! n! pobruntu kNi. wydaliry lub sydtelin'
7ogrnizmu jeŹdźca lLlb konia oral ń! pzeprcNadzeDiu bndań labońbryjnych próbek
pobrlńego ma|eriah| w l.boratorium w\k!/anym przez PEzcsa'

S104.L Pveprow.dzenic konhli
z $lJ\ńej

|)
4)
5)
ó)
7)

antydopingoNej zuz4dza konri\ja lechniczni

inicjllyrły lub !a{niosek:

\ędzjeeolechnicznego|

dyżumcgo |ek'ra weleryna i. \r przypadku końlroljdolyczącel konii

dtżumcgo lekaza medycyny.

w

przypadk! *onloli dolyczą.cj jeŹd7ca

|ub

kieloBniłnsta.jniwyścigo*'eji
jeŹdŹc!(PoNożąccgo)'

2.orcdzaju pobicianych pób do badlń laboraloryjnych (krew albo wydahra' llbo
wydzielinł a|bo dM mdz.je lych prób) decydL|ie wy|ą.znie ]ekarz medycyny lL|b |ckarz
uo'e

J'Jii.'fl:u1ior. dopobctu' froDnJJ!n\Trorf yy.1q.qJn

3 PobielJnia knłi, wyda|iny lub wydzielily dokonujc odpo\łjednio dyŹuflry |ckarz
n]cdycyny a|ho dyŹurny lekarz wel.ryńlrii. Nobecności specja|ni. do leso cclL|
wyznaczońego przez komisiqtcchni.znąsęd'ego onz lrcnern. w wy7nac/onynr do

'1,

P'.d

pr7}nąpienienr do pobrania

kNi. *yda|iny

tgo..hl

lub wydzicliny \ędzia dokonuje

unalenia tożsanościjeidŹca (powożą.cgo) |ub jdenlynkrcji konia'
5' Jcżclijeździec (powożący) nic poddl się kontloli anlydopnrgoscj' uw'7a \ię. Źe byl
pod wp|'Ncnt

n

icdozwo |onego środka doPin

ó r05. |, z pobmnej

kNi. wydaliny

guj

ąccgo

|ub wydzie|iny spolządza się

póbę' klóĘ dzie|i \ię

Iadwie próbki. zobezpiccza.jącjcN\po\ób unienroŹliwil.j4cy ichńrru\4nie'
2' Prób*i pzesylo sic w

picr$\zyń dniu rcboczynr do labor,loriuń]' oklórynr nlosa

w iŚ|0]]. klófe pżeploN.dza badania jedńej

Z

nich.

a

drugą przechosuje

s

odpoNiednich

11

z pzeprcwadzouej konlro|i.ntydopincow€j

$ 10ó'

sporządh \ię prclo*ól zawieĄący:

]) i ię i uazwisło. mieiscczmricszkaDiaorazadres je'nźca(posoŻqceso)lubopis kotrial
2) in]ię inazwisko. nriejsce zanieszkui.olaz adres lckaŹ! pobierujEceso kFN. yydalinę
|ub

])

$'

dziel inę

06z innyclr osób obccny.n przy

czas i fuiej\ce pobnnia

kNi. \łydahry

lLlb

tej czyń

nolci:

wydzicliny oi'z \porządzenia plóbekl

a)

lekaźa Pobierającego kIeN. wyd.lilrę lubivydziclinę.

c)

J'ridov ePo. c/lon\] \o|1'..i'. l'| r/n.]'
tenera końia. od *lóEgo pobieranajest PIóba'

.l'ęd,iego
li

l07.

l'

V

Konris.ja techniczna inlonDDje

ow'niku badmia próbki niczN|ocz.ie

po

orzymonfu Iego \łyniku z l.boratoriun:

|)
2)

w Przypldku kontro]idotycząccj

konia wIŃciciela.

Śa)il

lreńeB onz kierc\rnik.

s'Przypadku łontloli dolycząccjjcŹdŹĆa (powoiącego) jeźdźc!(powożąccgo)'
2' osoby. o któryclr nloN! N ust, |' któte ńają zanizeŻeni! do Nyniku badania próbki.

nogą N lelninie 7dui od dDia otzymania rcgo wyniku. złoŹyć do konis.ji t.h.ńznej
wniosek o P[eploNadzenie bldania dru8icj próbki'

któryD mowa wuJ'2. pŹepIo*'ddza się winnyn |abor.toriuń.
wybranym pŹez osoĘ skladającą wniosek społód okr.ślonych puez PEzesa l.bonloriós.
klólych Nyklz pod.je się do wiadomości PopŹez wywieszeńie s lokalach należący.h do
3'B.danie.

.1'

w przypadku przeplowadzc.ia badania. oklóryfu noła N uś.2. decydu.jącym jcŚ

$ l08.

l)

o

Koszly przeprcwadzc

wniosck

o

przeFowadzcnic

. konlrli

anlydopińgoweJ ponosi K|ub.

zrym

konlrli zl.żyl właścicielkoni!. kGrownik

żc

Śajni

*'yści8oNej.tenel lubjeŹdziec (poNożący)' awynik okazal \ię negalyłny. koszty le
ponosi osoba. któn zlożyl. \rnioscł|

2)

*'ynik konlroli jey pozylywny - koszty te ponosi jcŹdzicc (powożący) w p'yPadku
konlrolijeŹdŹca (Powożącego) llbo wlościciel konia - w przypadku
$

ko.toli

konia.

l09' |' Niedozwolonymi nodkan doP gnjącynti dla joŹdŹców (PÓwoż:lcych) \ą

łodki lamakologicznc uzn.nc za dopingowc
uzu e za dopinBoire prez IFHA i UET

na podŚawic

pŹcpnów osporci. oraz

iodki

-43
2.

wykaz nicdozwo|ońych śmdków dopingujących JIJ konLlci or,E\lony w zrlqczniku

RoTdzirl

zossdy pożądkołena t€..nach
$

u0.

|.

19

i w |okeb.h należAct.h do toru wyścieoł€co

or8anizolol łyścigówkonńych

powinien zapew.ić wyodĘbnione

pomieszczeńia lub miejsca dIa:

l)
])
4)

konrisji recbnicznej

sędz'ego

D

I

celownikł

jcŹdźców(Dowo'ącycb)i
2' w Domieś7.zeniach lLlb miejŚcach. o kórych

no*a

w

uŚ' l. \l czasie rczgrywania

go.ilw. bez zgod' konn.ji technicznej. nie no8ą p'zebyN!ć osoby tzec'e'

$ltl.|'

Na padoku moEą plzebywać sędziowie. jeźnźcy(powożący). tenerzy.
ki€rownicy stajni lub łlŃciciele konibio!ąc'ch Udzi.l w danej gońitwc. osoby wyzndcfone
do prczc.tac.ji koni' dy'umi lekarze weterynarii i mcdycyny ooz osoby upowżnione p.ćz

2'Na bieżni loru wyścigoweso' łilakcie rczglywonia gońnwy.

mogą plzebywać

wylączDie sędzjowie wyścigowi lub osoby wyznncLone p|zaz orBmizatoB

ł'ticów

l12' w poniesz.zcniu lub miej\cu wyznaczonyn dla sędzicgo u Nlgl ńogą
pżebywaćjeźdźcypl'golowu.jący się do gonilwy orr (rene[y. klórych koDie biolą udzial
$

Rozdzirl20
czyny ŚImowiąa przeBinienia dyscyp|ina.ne or!2 kary wynież!ńe

|)

S 113.

A i.h

pop€lni€nie

l. Klo:

umyślnie podlje w zapnic konia do gońnNy albo wzsloszeniu konia do wyścigós

wdaDym roku vi,domości niepBwdziwe. posluguje się ialszysy.li dokunenlanri
smo$iqcyni pod(awę identyfikacji konia. podnicnia konia s gÓńilwici

49

2)

zlniejga |ubusiluF

zmniejszyć szan\ekoni wgonilwie lub w\póldziala w Popelnieniu

czynu zn]ncjvlj'rcego Vlnsę wyerańia gońilwy albo ponag' lub

ń'kł&i!

'l' r'^/ulJ.II d/'J| o/ń|'oJv'wmo\cuĄ|touqkolJ
.ł) ufoyślnieprz.Śzkldzakonion w prawidłowyn rozegraniu gonilły:
5) podajĆ koniosi Przed golilwą |ub wcz.sic jcj twania nicdozwolo.y

do jego

śmdck

dopingują.y lub śmdck uspokajający. po|c.. dać laki śrcdck lDb na to zczlvala albo.

siedząc

ó)

o

tym' nic przcciwdzial! tcnu l

będąc wlaściciolom konia biorącc8o udzia| wgonnqic, czyni zaklad przcciw wlasne u

koniowi lub pŹeciw koniowi

7)

T

swojcj $ajni|

na terenie tofu sy(cigoBcgo iw.z3sic wyścigów konnych śviadonric zakłóca
przeprcwadzcDic gonnNyl

8)

bqdąc sędzią wyś.igowym' kicownikien

Ś.jli. rcneEnl

lub jcźdżccm(położącyn'

albodyżu'lynl |clrarzcm wctcrynnrii albo nledycyu'. czyni zalłady wzajcnncl

9)

ltrusza obosiązki okrcślonc w przcpnach

o wyścigach konnyd\ wykonDjcjc w

Śaic

Po użyciu alkoho|u lLlb nodka oduŹa.jącego lub raŹąco nansz. poEądek na (ercnic

hb

w lokalu na|eżącynr do loru wyścigoNcgoi

l0)

]l)

dośiadx (powozi) konia w goni(wic po użyciu niedozNoloue8o śodkadoPnrgujące8oi

*osuje wzg|ędcnr konia clcmcnly tchodzące

v

skl.d siodla' oglowia, uplzęży

powodują.c jego zEuienio lub ból lub wiedząc o tyn nie pEeciwdzial. tenu

podlcga karzc picniężnej albo z.wjeszenia pozwolenia n' kieDwinie śajniąwyścigoNą
a|bo zawieszcnia licencji

n. lrcno]łaui€ koDi' dosildonie koni (powożenie) llbo Pelnienie

luDkc.ji sędzi.go wyściBowego'

2 Kojako tEnel. jeŹdziec (połoŹący) llbo sędzia wyścigołydopu\zcza \ię czynów.
o

kórych no\ła wust. l.

w sposób szczególnie laŻący lub popelniaje

nololy.znie. pod|eea

kaue pozbo\łienia pnsa ltno{lnia koni albo do\ildani, (powożenia) koni. albo pehlienia
fuukcji

1)
2)
3)
4)

sę

dzieso wy ściBosego '

$ 114,

Kb:

zaŚosuje w sonitwie niedozwolone podkowyi

znicważaosoby spelniljqce czynnoś.i Związane z F7śpiowadzaniem go itwi
Dic zs].sza plzypadku Za.horo*!ńia konia przed lub Po gonitwic]

plzy pokonysuńiu plotu lub pŹcszkody kolzyśa z obcej ponrocy. l.kiej
udziela lub po]e.a udzjelići

ponrocy

50

5)
6)
7)
3)

pry slaEie kozysra

z obccj pomocy

lublakiej pomocy udrielal

73łÓ\ibĆfza\adnyprolcŚ:

Ódńawiaudziclcni.w'jaśnieńkomisji

lechnicfńĆJ;

przcz niedbalŚNo dopnwadzi do zla ienia konia

poo|c:x ix'/e LpomnienIJ..oJ n'gJr}'.Iho t.

|]
lI
3)
4)
5)
ó)

"

pc|'(ŻncJ'

9 115. JeŹdziec (po*'oŻący). kló!y:

nic doklad. ]Vszelkich śarań. ab} syerać conitwę lub zająćjak uajlepsze nriejs!€|

pra'||edbJ'.Iuo p|/e./|bJ/r
Przez niedbllslwo opóioia
nie *ykonuje po|eceń

słrzyńuje ko.ia

na

|nnemu

|or

łffli

o|

'h/'p"ęgou.trEon.|{ie:

sędzicgonanctal
Śarcic:

pozonaje na narcic albo bicrze Udzial

w8olitsie

ponrifoo zsolńienia zdlspozycji

7) bierze udzia|s gonnNie dla klLlsnków ponrino infomucjiody\ksali|l*!.Jii
3) z ylitasę]v gonilNie:
9) nie rozsiodIa konia po gonitwie lub nie z8losi 5ię do \ęd,ego u wagi. lub odda|i

siq

z micjs.a Nażenja bez zezwo|eni!:

|0) w gonitwie zPlolanri lub p[eszkodlmi

dokonuje \koków próbny.ll nic nakazatry.h

pPcz konrisję lechnicarqI

Il)

bicrze Udzial w 8onihvie bez k!ńizelki ochrońneji

|2)

nie p[ygotL|lesię do gonn\'' wczasie

-

pod|eBo kolze pieniężnej

jłsposób okicślo|ry v IozpoŹądzeniu

llbo kaze zuwieszenia ljcencji nadosiadanic koni (powożenie)

s 1ló. l' I(lo:

!) zapisujc do gonn\ry z płotini lń pueszkod!foi konia Źle sklczącego.
2) Iic przygotu.jc tonia lub z.plzę8u do gonilwy { ca\ie issFsób

okicślony

- Podleg! karze upomnieni!. nagany lub kar7e pieńiężncj
2' I(lo Uż's. \ł gonilslch baM inń}.h niż le. które zonaly zaĄcŚrciranc podhga

5l

-

Rozdzial2l
szczeg.ółoły
ś1l7.

1ry b postę

poła n ia w $raRach o p rzełini.n ia dtŚc'

Koln(j. le.hni.ha ł\4,yńd po\lępoNanie

pl

i

n!.n e

dysc}plinanre z uvędu albo na

\niosek organifalon wyścigów. sędziego lechniczneso. slaścicielakouia, kictownika Śajni.

fenen. jeŹdŹcl (posożąceso), dyżUmego lekalza ]Vetcl]'nuii hlb dyżunrego leklIZJ
$ 1r8.

l' w p[ypadku potzeby przcpow

zenil

Ćzyn

ościsyjaśni{ąc}ch

N ponępoNaniu dys.yPl'namyn'. przewodń]czący kofoilji lechnicznej wyfnacza do rych
czynnośc1 Jcdnc!o

z

jcj.z|onkós'

czy.ności syjafuiająco bada s\4|kie okoliczności polŻebne do
bezŚounego ly.j.śrienia spmwy. jak róNnicż zbicra łodki dowodowe. ł
2' P|ow.dzący

przcsłUĆbu.jc n\ iadków. a w razie potzeby korly\la

l opnlii bieglych.

'czegóhrości

3' Prowxdzący czynnoś.i wyFńhjąre ŚpoŹądza prolokól Zp.Zebieeu pzenuclralia

śwadka' Prolokó| podP$Uje prowad2ący cr'nnoścjłyj!śńiającei <sj!dek.
.|'

ProN.dzący czynności wyjaśliająccjcŚ obo$iązl

!

uJnoż|i*ić obłinionemu Przed

zako|i.zcnicnr lych czynnościsposobność$ypolviedze ia się Ćodo wslyśkich zarzu|ós'jlk

ńŃnicż co do nr.leli.lu dowodowego zcbnncgo

w

sp|l$ic' okoli.zno(ci w\kafane przez

obwnrionego. ma.jącc nużyć odparciu zarzulu. pownrien pmwad7ąĆy c7ynnoti *'yjaińiające
sprawdzić w nriarę możuoś.i.a zgloszonycb przcz obwnrioncgo świadtóv p'r\łuchać.jeŻeli
uzna. żc zcznania rych ś$iadków nlo8ąnricć dla obrony ohwinionego inolne znaczenie.

5'odnrowa obwnrioncgo \ryPoiricdzcnia się wczlsic pizeProwadzańia clynnoti
w}jaśniarącycb |ub iizycznn uienrożnośćprzcslucbania .Qo. twając. dÓ ukońclenia
d$lrodzenin. nie rłslrzynNle d.lszego loku spmwy'

ó'o\ob! uk!run! karą pienięŻną wplra kwolę pieniężną zlylulu ozeczonci knry

nx

lzeczl(lubu*'1emrinie ].ldnioddnildolęczeniloEeczenia'

wtmogi' k|ór.pos|nrcn spełnia. o|icja|n! p.ogram s}icieóq konnych

l' o.ganialor wyicigów końnych wydaje oficja|i' pńgraln w'Gigół
!! Poszcze:ólue dni wyścigowe. s klórych olgryNane \ągońilwy'
s t19'

2' Prugnnr powinien 2awieoći

l)

nazwę lon' Śyśc'goNegoi

konnych

2)
3)
4)
5]

data' 8odziny i lolejnośćlof!ryw'Óia

porfczc8ólnych gonils:

{'dośćnogród a aję.iĆ pdzczególnych i.j$ tr'goni|wie:
szcze8ólose s'funki ka'dcj gonitsli
nafsę' PlĆć. nlaśći wick koni zapis.nych do poszczeEól ych gonnw oroz [izNę natki
j ojc! tlj,nc8o z tych łÓnii

ó)

iniÓn. i ńlz*kka.lbo naf{} R'laGici.li łoni z.pi\dy.h do p6zc2c!óln'ch goniltr'.
nrwq ślajni wyścigowlj' w |lórj są onc lrcnowme' ińion! i nuwiska tr.nĆrów omz
imiom i la,wiska jeŹdŹcóv (powożących)l

7) vagę. łlórĄ ma nieić toń wsonnNiel
3) b'N} \,tści-!o{e(ldś.iciĆ|i koni;
9) końunikoly iorzeczcni!końlnjiEch'iczn.jI
Rozdzill2l
Kttcloryz&j! j.źdźcó'(powoźłcró)
{ 120. |. w zdeżnościod pobiemni'

wylaglodćnia usl!|a Śię na\lępującc kalcgoric

jc,nżŃ{ (noNoŻących):

l)

'nalor

2)

. jcżdzim (poBożący) niepobicnj4cy {'yn.g'odzcnia. k|óry ni. d6i.dal (ńiĆ

Połozil) konijało młodosiec w okEsic oŃahich tlzech |!l:
zawodos

ic

c

. j

cździcc ( powożący ) pobicloj ąś'wynagrodŹe

2' w za|cżnoci od |iczby $ycranych w 8oni|$ach
u\l

'l

o

sic

n

nie

'

ń7aryw'ń'.h $ylącz ic a.lopcnl.

lstapljące kate8ori. jeźdźcóq':

ll U./eń'ic'd/iccli. ield/ic.' k|óry n.e wy8ful |0 co|lw:
2) $trszy uc7śń jeŹdziecki . j.
łlóry wtgr'l od 10do 24 gonnł:
'dżie..
]) pEkył. dżoliejsti jeŹd2i{.
*lóry {t8'!l od 25 do.|9 gonn$:
a) kndyda' dżokĆjski-jcździe..hóry Nyg'll od 50do 99 gonnwi
5' d/o\ei.lclJZF!' "lórJ sydm|(o aJ nlniej Ioo 8on'u'
.

3' Przy

uŚ.l'niu kllegorii jczdźca z'liczo

się zNycieŚwa w gonitNach' o

łlórych noNa

B $6 pkt |. z w'jątkien goni|w łwa|ifi*tyjńyĆh'

Rozdzial2.l
Przspis |śoń.oty
s
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7s}ąc7niknI

szczDcÓI,owY sPosóB USTALANIA GRUP I HANDrKAPÓW
]. L]sl!]a się drva

|)
2)

terniń! plzc8n|pos{nio koni:

ńa sczon tviosenny plzed rozpoczęcien sefodtr lvyśc'goweeo;
ńa sezon |chi po dniu delby dlo

koni.!sy

2 w przegiupol'atriu nasercn wioscnny gońnw!

pełnej

kRidńgiekkie]'

pozagruporvc dzic|isiq na

kat*otic^ jB.

. grupowe. na |' ||i|!|rrupę'

3 Konle 3lehie ras] pelnej krwi angiehkiej omz 4lctnic konic arabskie cztstci krBi
zoŚają pŹcsrupo}vane na zasad,ie rv'granych gońitrv w roku ubicglyn rv naslępujący sposób:

|)

poa grupami lv

2)

poz Brupańi w katelorii B

])

rv I grupie pofo$.ją konie. klótc w ubiegl}m rcku \Yygraly gonitwę | grupy |ub

4)
5)

rV

katĆgÓ

i A pÓzosają końie. klóre B ubicsl}m roku vysraly
pozoŚają konic. k!óre w ubieglrm roku \ł1Brsły

l|gruPie pÓfonają końie. któtc rv ubieglym rcku *ygmly gonilwę ||grupy:

\. ||l

r

pie znaiduja siq konie, które w ubiegłym oku ńić Nygraly gonitwt

4' Ko|ie 4 lrtńie i sbńrc ras)'pchej

kNi

angielskiej Óń2

s]chic i ŚaMc |onic

czys'cj k^vi zośająPze-Pfupowanc ńa za$dzie w}gmnych gÓnilN

N

I|

atabskic

Ubjcllym loku Ś

l)

poa glupln1i

{

katc8otii

2)

poa elupamj

s

k.tceorji B pozosbją kÓńie. którc N ubicgb'm rcku lvy$!ły

^

pozoŚajq konić. którc N ubicglym roku Nygla|y

3)
\

rV ] grupie

porcslają konie. klóE w ubie!|ym bku \vĘm|y sonilrĘ l arup). będac

l grupie |ub katdgÓiiB.

4)

będąc rv

lv |l r.upie pÓ7oyają konje. kórc
!l grupicllb I grupie:

5)

kÓń ńic możc być pżcgruporuny

śosunkudo grupy (kategolii).

6]
7)
3)

s

rv

ubiegllm loku Nygmly 8onixvę || 8n|py'

lizej o \vięcej. nj, 2 r.Upy

\

(kale-gorie)

jakicj ukończy] popżedni sezon.i

pofostale konic zoŚają zakrva|ifikorvane do ||l grupyl
koń. k(óly nic Ny8ra] w ubicg|ym rcku slmodzie|nie

koń rasy pe|nej knvilngieLskiej ora,koń dab\ki

gonil\v.7'sl!je pzesunięly

c4nej kńVi. który \vygńl sUń9

no!.ód óNn4 lub \yższą od dNuko'ncj luności noj|'i^rj pienvszej narrody kategorii A d|a
dancj rasy. nic mstaje przegrupowany:

9)

koń. kótyWygralsumę nagód równą |ub Nyższą niż naj\v'żsa pieńvsza naglod'

\v kategorii B. nic może byó puegruporvany Diżej niż dÓ I| 8.Upr. a koń.
na8ród rósną lub

vzszq niżpodwój'u n'jŚy^z pieŃ9r

nagrcd.

\

klóI! wygnl s'ńę

k.(cgorii B. nic możc być

Ffcgn|poNany niżcj njzdo l grupy.
3.Leinie konie arabskie ĆzyŚei kńVi zczynają bicgać od dnia I maja w Il sn|pjc |[b N

''

i do

końcs bjeż4cego roku będą p.zesurv.ć si9 N lrupa.h zgodnic z
\yygtatrymi gonilrvamj' zrvycię7ca gonillvy próbncj (akżc lcb N |ob) zoŚaje pże8rupo\ęny do
gonil\v.ch próbnych

6' Konie2Jetńic pclncj knviangieIskiej 7aĆrynają bjegxć od dnia

l czcsvca

\v

IIsrupi.

Iub

\! lonil\v'ch pńbn}ch i do końca bigż4ĆĆgo roku będą pźcsuNaćsic w grupach zgodni. z
\!yg[nyńi gonilNani' Zrvycię-! gonilrvy próbńei (bkżc lcb N lcb) zoŚa]. pBgrupo\la|y do

N pźc8tupoNa|iu koninaŚezon Iehi kotrjc3]ctnic islarsze nelnej knvjangiĆ|skiei orłl
4.Lchie i starsze konic ambskje czynej knvi zoyają pżc3rupo\lne na zasadz'e Nygmnych
7,

nlgftjd rv Śezonic

|)

\io*tr|yn

b!Ć/4cego roku W naŚępujący sposób]

rvŚ,yŚkie konie zosllj4 Fze$|nię(c o jcdną grupę lub katćgorię ńiżej. 2

a) koni. klórc NyglaIy gonilNę katelorii

^'

b) koni. kr&c w!8ra|y sumę ńagód w wysokości nljniżŚfei pi.ńvszcj naglody kate.gorii

A

l

c) koni. kltre
zfuido$a{].

Z

2]

\ygrub san]odziehljc en]pę fub kalcgori9 njls.a od lcj' \v ktiaj \ie

g lroN\:
na sczon ]coinvoźy sid Iv g Pe ko|i'

$)łqc7enie]n koni ka'eloriiA' klórc \vygr.Iy hxndikap
Podc7Źs Pztgruposanio

kórc

\

s.?.nie

\Yiosctrn]'nbjc7ą.egÓfukunie\r]gmly gonihvy|||!rupy

3 Konic ].|clnio i Śan^ pe|nej kn!] an.ljehkili oraz 4]chjc i ś]rs4kone ambskic
czyŚelkNipo N]gl.niu iedńÓra^No |25 % |aj|rizsz.j picnvszc nxgfud] kategoriiA d|n dxnci

lxs] zoŚ.ią prlcgrupo\rne co najnniej do kalcrorii B' l po \''vgraniu jed|orazo$o ]50 %
trajni^rcj pLc^wri mgft ! katesorii A dla drnli nsr- - Jo krkso.ii A oric dorlcr!
!. wsz]nkic lonń\yhandikapÓlve (njedollczy hlDd capóN Brupo\yych. Nylra|tch '.lcb N
|.b.') \)lranc \y kmiu is inn!m pań\h!ie bez lvzg]ędu na \yysokośćnlgroJr p./esurvaja konia
o jcdną rn|pc'

f

\gątkień konj kalego j A. kló|e po \vylranju

handikapu !.upoMgo są

lraklo\nne]akkonic.|lórc\vygra}tgrupęńiŻcj,P7epkdol}cz)koni\!sz)slkiĆhru\,
l0' ||andikp g.neraln]..igs pńLvJd/oD}
dI cn] Zapisó\v

\

jczcIibyl ujel!

\Y

\

sicdzibic KIubU Koń

na

frJJjd

bieŹąco osłaszany $ kaŻdt Nniedz]a|.k przcd
Ujęty

s

h!ndikapie 8ctrcro]n)h p.Zed se7o|cm'

hatrdi|apic gcncraIntff po sc7.D]e roku poptzcdniclo' Koń. klóry nie byl uj.l]

handikapi. rcnerc|Dym pźcd sczonom. Zonanie lv ni|lr ujęD. jcŻc|] \v bie74Ćyn

Ukończ}| ptzlmjmnicj

dsic gonns]. i nid ZoŚal

dcrby d]. koni pcłnci kńvi .ngie]skiej

klćlc $

\h

\v żadnej z

|ich 7nvsk\va|jliko\vany,

ę,!nic
Po dl u

dikapie lencrahlym zoŚaną ujeb lt|ko tc koni..
bjcżącyń se2oniĆ Ukońc4ly n7.vnJj]nl]ej dNie gonn\|y j nic zoya\ ]v żrdnei , nich

zdJsIsa]il]ko\lanĆ, P.4 uśx]aniUN h]ndik!pje ge|en]n}m \lagidancgo konia.

ktb

nie

bll\!

Iim uicl]" pźcd sozodći1. n]o tr(fg|9dnia się śaió\r lelo koniaN ntr!m państvje'

]l'JeŻc|j miqdz}. olloszcnjcn \v.!i' jlką ńajd lieśćp.\7c^!ó]ne koni. \v gotrjlwic
hxndikło$di. j Ćhlilą NażenjajdżdźĆadÓ gonitNy. koń Ll}g'ał go|n\!e. Nó\czls otf]m[i.
Jod.lkoNo ] kg nad\v.giz. kaŻdą \Vygraną gonn1vg
|2, Konie pcInei

knri ańgieIskiei i łIabskie cu'śdj knvj. klór brlv renolv]ne i biegalr.

$

sk]asj.fiko$and na p.JŚalic \Vr.glanj'.h n.gnjd pvrLi.2nlch \ledlug
^śrią
uŚo|olych prkz lFllA N Mied/.vnn)doNym Pol.luD]ieDiu nt \{)'ści8ós Kontrych l

j'nu]n pl'iślvie.

^sad

||odo\li KoDi (|nkmrliou| Agrecment on Bfuedidg. RJcing Md wage
lLvJncgo dlIoi''P.2oIicf n jkicń MPHwiP . \v traŚqpujacy sposób:

ńg)

Jla J]nego mku.

śp'l'p.d.!l $lia'('oĄ \J.l'|.jol'\ę'b'c?c'iclrnd }\ ;q{Jrn'! [dUoi])'

2)

ł przypadłU konia,

klóry ńić wygńł gońilwy,

nasód m ajęle miejsm. jeżeli po pne|iczeńiu suńa

ta

bieŹ

Śię pod

uMgę sumę rvańości

jest órvna pol.dńej waności pieBsćj

nasrcdy pEwidzianej dla gońitwy d.nej grup'!

3)

sk|asyfi

koń' który biegał w kmju. dlo którego nie

pod

o pue|icznika MPHwiP. mŚoje

hrłony wedlug jakościwygBnych gonitł'

l3'Jeże|i koń trcnołony * kńju wygra naEŃdę w inńyń pańśtwiĆ. to Mnośćjej,jśaje
pm|iczona na ponst.rvie kulsu n! dany ok żgodnie f pźelicaikiĆń MPHwip. a koń zoslaje
pmgluporwny zgodnie z Przepisdi ńa

bieżąĆy'

Ńlknvi acfyn ają biĆgać po dńiu l md.' stslenen gfuporvyń'
Konie 3'|etnie ras pljłkńVi. kló€ w lodÓwodzi€ do v poko|eńia włącaie poŚiadają

I4' Konie
15'

rk

3

'|etn ie ras

nojmniej 50% pelnej

kMi

dneie|śkiej. rÓfpÓcf'ńają

pozoŚale 3.lctnie konie półkNi

rc zpoczyngj ą

bie8ać wioŚną każdeeo roku od

cÓ

ll grpt]

bieEoć od Ill grupy'

Wszyslkie 3'|etnie konie raŚ półkNi pŹesuMć się bśdąw 8rup'ch zgodnie z
wyglanymi gonilwanij gonitwy glupÓwe dzig|i się n' grupę l' ll, lll, zaśpoagrupowe n.
16'

l?'wygfue w

gonitvach plaskich nis są

pŹeszkodam i i odwrotn

ie

'

z|icane do gonitw z D|orani oraz

z

ułląchik nr2
SXALA WAG NOSZONYCH PRZEZ KONIE
I' ska|a ł!g d gÓniN'ch p|nskich
j konj
|. wali nos7.ne obowiązujące rr go|ilwach dl! końi pełne.j kwj anlie|skicj

|)
2)

2]elńichdodnja

jl |ip.a

tas

56kg. podniu 3] lipca.57 k3:

dla2 |ehi.h iŚarezych:

r) Jla koni 2ldnich
b) dhkÓni

-5i

kg.

].|etnich.ól kg.

c) d|akoni4.|cbich islsNz}ch ó2 kg]

])
d'\$an9ch

]

N

gonł\vach pizeznlczonych 1v'lącznic dla koni 3'|ehich na lvszydkich

i\esszyŚkic[

miesiącach obÓNiązuje Nala 59 kg'

w idnych goniNach obowjązuje $aga podana

rV

vt

0l

IV

5f

5l 5l

52

vtl

5ó

v

xt xll

t

53

ó0

60

50

poniiszej labe|i:

il

l8

2.100

5L

60

5:

i.l

51

5l

5f

5l

I

kguL!iNaei'

gÓnnsa.h. o klórych mowa

l'uŚ. l

pkt 2

ló\vnież Nórvcas' gdy do gonil\vy niĆ f.pisano koni któtc3okohick

2ph.ni[ wlcofano
6.

U]gi

z gonitrvy konie któlegÓkÓhviek

\żgi dla

53

ó0

'|' w.lachy niosą sage określonq dlaogjcró*'

\

58

55

óo

]' 2].hic l|.czc pelnej knvianriekkiej kÓ.zyŚb]ą z
5' $lagę,jaka oborYią^je

57

2

iu$.2'

śosuje się

z ocznikóq

|ub po

locznikótr'

k|aczy na]czy stosoNlć ó\vnief

plzeznlc4nĆj d|' koni różncj p|ci apisano ŚyląĆfńie k|a.ze

N

plzlpadktr. gdy do gonilNy

|ub gd). rvsz}stkie

apigne ogiery

i

7' w 8ÓnnNach pŹczDaczonych d|. koni ambskich cz}Śej knYi na NŚ7]slkich dysańsaĆh i

\€ sszystkiĆh ńicsiącach

obowią7ują ńasępującc wagi noszole:

1)dla kÓni ]].lclnich.58 kg:

l)dla koni.l

lernich - 59kg:

])dla ko|i5 |ćlńich iŚatszych.ó2 kg,
3'

w gonilrv'Ćh przcznaczo|ych dla koni ].Iclnich i staN7łch ańbskich czystcj knvi ko|ie

j'Lehie korzyJają z.1kg uIgi lvaci,

II.

Sln|! wlg

l'wagi

w gonitwach z plotami

nosżońe w

gonilM.h 2 plÓtami d|a koni pelnej krwi angiekłi€j

llt

v

VI

ó]

I

'

lx

XI

65

63

óó

66

61

69

69

63

69

ó5

66

62

66

66

61

d|a kÓni iĄś

63

xtl

3'.4.,5. i6.Ietnie kouyslają

Klacze

2'w
obowiązuj€

ż 2 kc uIgi

va8i'

bńć udżiał Ęlączńie konie ambskic czyŚcj kfui.
łe lsżystkich sżonach in' wszystkich dystansoch:

gonnwach' rv których moEą

r)
2)

naslapującasko|a wagi

dla koDi 4lernich - 66 kEi

d|akonis]€tnich

i

starsz.ych.70 kg,

K|acze Ł6.letnic oazymują 2 kg ulEi wsgi'

]' Jeżcli koni€
korzłst'ją z 5 kB

|It'
|

.

u13i

ms pólkBi uc&Ślńi.zq rV Bonitłic

z

końmi pelnej

kNi

angie|skiej'

wagi'

sk.laBlg

w gonitwlch z

prcłodani

wagi nosbnc N gonilwach z pEĆsfkÓdami d|. koni pełnej kNi angielsliej

tl

t

vlt vllt tx

i

dl'

kÓni

xl x

6

65

6l

6ó

67

5

63

68

69

6f

62

67

63

K|.cze 3..4.' 5. i6.letn'ekoŹystają z2 kg ul!iwagi,

2, Jeżeli konie ms półk i ucZstńiczą w

gonnwie 2 kÓńńi pĆłnej knvi g|giehkiej'

kożystają z 5 k3 u13iwasi'

Iv' (t!|a$a3 s coniMach

dl!

U.!l.ón no'lsiodlcn
|. w gonnsach pżcaaczonych dla k]u9ków pod siodlem.

na

wszyŚkich dystansach i wc

rvszystkich mićsiqĆach, Óbowiązuje naslępująca skaIa minimaInych wag:
|) d|a

kÓni].|etnich -60
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WARUNK| GoN|TW t(wAL|FIKAcYJNYoH oLA KIUSAKóW

l' Klżlifik'cje slużą do wy]anhnh
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4'

koni kłusakół' które uzyskują prarvo do udfialu w

KNalifikeje p.epmwada i zotwicrdza komisj! techniana

loru.

pty

udzia|c Ędziów technicznych.

rc4lywanajest wapŹęgu na dysunsie 2000 netów,
warunkiem uzyskonio kła|ifikeji jest gonnwa pźeplowadzona zgÓdńie z regulaminem

cÓnnNakwa|ifikacyjna
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łięksfĆgo niż l nińula

40

skuńd'

wsruńkiĆń przeprowadz€nia gonitwy kwalifikacyjnej Fst udzial co najńniej dwóĆh koni'
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ZałączÓik nr 5

wzÓR DEKLARACJI cLi]ARANcE FoRM
PnNodniczłcy Konisji Technien€j
posiodam heń.Ję dżÓkei' /
NinF.s/yń o(wiadc/m'
^
jeźdza malom do ł}ścigówplaskiclr / puszbdowych /

płolo$lch'

$!daną

pr.z

który podpisal niniejszq dek|alację. jrchal

''''''''''''

Jedńoc&śnie oświadczm.

żc ni€ zośalemna rcn dzi€ń zawiesbny. ani

poddany

rcJD|\Joń ńedyl/l)m' a'ak/e nF mJm obe.n'. Łdn)lh
obnż€ń i w chwili obenej jestcn zdolny do jazdy' zgadzm
się {o.o*ac dÓ wśT||ich PŹebi.ov whd/ wyi. igov4ch
lrńju. w kiórym jeżdżęi akcepuję' że k'żd. kan pŹez le
s'ladzc na mnie ńaloż'ona nożc zostaó podlrzymana

pmz

wladze vyściBowc innycb knjó9. slosownie do ich
wewńęlaycb puepisów i €gulocji'

i nie zoŚJ| u(Jdn) Órż

Polsieldzafu lakżc. żc podleganr

atiesZńi.

/ nie

podlegam karzc

w pŹyszlości.

t5

I hereby declarc lbal

'or na|

l

bold a jock€y/amateurridels

race/lleep|e.hg)ej

,nd hlrd|e

pemit

ń.s JUed by|sicfuuF

for sason ......................... I om not subjrct to
.ulpension on lhis dJ) o| ńed'.J
Md

wnÓ sicńed tnń declmlion ode loday at

I

''''''''''

an'

suspeNon qn(h ńJy be

or ne by ||a| Ąutlo.i|y Dde
'nposed
@y be exlendcd by lhc othd HoneEciĘ Autholities under
tneir don€slic
public o'der

Rules ańd in accorddc.

lale.olnm

Lh"'

łith thrir

laws

of

lm lmdqubjecrror)

ru'urc period of suspension.

If subjecr to futule lBpension. plese givc Elcvml

jockey / 0ńaIcuFridcr

any

'.słiĆ|'Ón
cutrnl.) ńee l|on 'njury "ńd fi||o'idca| 'hh |ime' l agrcc'o
b€ bound in all !€specls by tlrc Rules of the Ńognized Tud
,Ąulhority concemed whĆn ndińg abroad ańd I accept lhat

The

datcs

..................

md

incured

susFnsion and did nol fall.

z^l+ iknt6
WARUN(I coNlTw I(WALIFIXACYJNYCH DLA coNlTw z PŁoTAMl

l'

Gonil{a kwalifikacyjne

sba

do ustalfiia' tlóre konie uzyskują plawo do udzialu w

2' Gońi$y kwalifikacyjne prcplormda i atsie'da koniŚja lechńicha wlaśc'M dla
danego lolu pż' ldziale sędziów lechnicaych, biorąc w szcrcgóloości pod uwagę teĆhnilę

].

Gonitwa ksalifikacyj.a rczrx'1vana jest na dyśansie 2400 nclń\v. na którym konie

nają do pokonńia ńiń. 5 plotów

4' valurtićń

pŹepmwadrenia eonitsy kwlifikacyjnej jesl udzial

$

ńiej co najmniej

t1

UZASADNIENIE
Prcjektowane bfpożądfenie s|anowi rea izac]ę upoważnienia fawarlego
w

ai( l0 usl'

2015

r.

1 uslalvy

f dna

18 styżńia 2001

r

o wyścigach konnych (Df, U'

f

paz.642).

Pisńem z dnia 19 |utego 2014 |' znak |'dz12 1ałfial2a14 Prezes Po|skiego
K|ubu Wyścaów Konnych wys|ąpił ż plÓśbą o dokonanie zmiany rczpÓżądżenia
MinistE Rolnictwa i Ro&oju Wsi z dnia 23 slerpnia 2001 r w sprawie ustalenia
regLJ|aminu wyśc]gówkonnych (Dz' U' Nr90. pof' 1006. f póżn fm )

f s84 oraz s132 rcfpoEqdfen a Prezesa Rady lMinislrów f dnia 20
eeŃca2ao2l w sprawie .zasad lechniki prawodawczei' (oz' U Nl100 pof 908)
zgodnie

jeże| w p|anowanej nowe|zacji lofporządfenia fmiany ń]alyby być |czne abo
ńa'by ńarusfać konstrL]kcję |ub spójność rozporzqdfenia a|bo gdy akt ten był
popżednio wie|okrotnie nowe|ifowany' pownno się opracować pojekt nowego
lMając powyŹsfe ńa uwadze' przygotowano p|ojek! rowego rcfporżqdzenia

Minisl.a Ro|nictwa iRofwoju Wsiw sprawie Usta|enia regu|am nu wyścigów konnych,
k|óre zawiera zfriańy zap|oponowane

pżez Prezesa Po|skiego Kiubu

Wyścigów

Konnych oraz uchy|a dotycheas obow qfujące rofpożądfen e l\,linistra Ro]niciwa
RofWoiU Ws wsp€wie

usla|enia

reg u|am]nu

wyścigóW konnych,

op|acowany prcjekt |egu|aminu wyśĆigóW konnych opieE się na
dolychczasolvych roeiązaniach okleś|onych w obowiąfującym Egu|amine
wyścigów konnych' Projekl ten ujednolica i poŹądkuje dotycheasowe fmiany
rcgu|arninu wyŚc gów konnych. Przepisy zawarte w prcjekcie obowiąflją w
państ\łach. których Władfe wyścigowe są członkami l'liędzynarcdowej Fedeacji
Władf Wyścigowych, Po|ske pżepisy wyścigowe stanowią aktua|i2ację p.zepisów'
które obowiązywaly w tlakcie j7o.|etniej histor]i wyścigów konnych W PolŚce'

ońe w kręgu k0tUry eurcpejsk]ej W x|x ixX Wieku'
fap|oponowane rofuiązania są w pelni zgodne z rozwiązan am] stosowanymi w
Uksz|ałtowały się

Euop]e W krajach klóle posiadają najdłuższą i naj|epsfą his|orię Wyśc aową'
Pżep]Śy te fapewniają bezp]eczeńslwo osób bezpośrednio uczesiniczących w
wyścigach konnych' w 1yń treneóW' jeźdżcóW' chroną fdrowe i życie
LĆzestńiĆf ących w n ch korl

gol

Nv gd|ope- | (łJsef

iń

pÓżądkują pŹepisy regu|aminu dotyĆfąe
s|ąd ief doko1ano pog'Lpowanid ouepisów

zaploponowane zmiany m

oddziela]ących klus

od gaopu W fakresie gont\ł kłusem poza

moż|wością

wyścgów kłosakóW W faprzęgu jak było to dolychczas wprowadzono moż|wość
wyŚc aóW k]usakóW pod siodłem' Dodatkowo w przypadku zarówno gon tlv k]usaków

w zaprzęgu ]ak i pod siodłeń' Upożądkowane fostały m'in sprawy W fakresie
wyn]ków osągańych pżef kłUŚaki W qor twach rodzajów gonihł. sposobów
pże|icfania ra]]epszych czasów osiąganych puez klusaki. ŚyŚteń handikapowy'

z

Ponadto żńiańy w stosunku do obecnie obowąfujących pŹepisów Wynikają

pŹez

opńcÓwanych

Międfynarodową Fedelac]ę

Wadz

Wyścigo$lch

(|nternationa| Federal oń ol Horseracing Aulholties. lFNA) przepisÓw zawarlych w

lMiędzynarodowym Porozuńienju o Hodow|i' Wyścigach i fakładach WŹjemnyĆh
(|n|enatjona| A9 reement oń B€eding.

Rac ng andWagering)'

Po|ski Kub Wyścigów Końnych. do którego fadań
konnych na|eży m.

n

f

frocy o wyścigach

usla|anie warlnków rofgrywan a gonitw oraf cfuwan e nad ch

przeslrzegańeń' iest Ćfłonkiem IFHA' W eiąfku z powyższym' ]ako żłonekFHA.
PKWK iest fobowiąfany do przes|Ź€gania porozum eń zawarlych w ramach tej

projekćie fawańo rofwiązania fgodne z obecnie obowiąfljącym
pżepisami |ofpo.ządzenia Komis]i (/vE) Nr 504/2008 z dnia 6 @eeca 2008 r'

W

wykonljqcego dyrektywy Rady 90l426lEwo i 901427|EwG
idenly,1ikac]] koniowatych

(oz Ulz UE L

14g.

W odń es eńiL]

do metod

str 3 2 7062008)' rÓfpo|ządze|ia

Minislra Ro|nichła iRozwo]u Ws f dń]a 6 Wżeśnia2011 r'

W

warunków techncznych d|a ioru Wyścigowego (Dz

Nr

U

sprawie Śfcfegółowych

2l0' poz

1254) oraz

127'pof 857 zpóżn żń)
Rofporzqdzene nie fawiera pżepisów pEejściowych' W Niązku z tfi'
z chwi|ą We]ścia w życje niniejsfego razpa|ządze|a' dolychczasowy regu|amn
Ustawy zdnia 25 czeMca 201o r' osporcie (Dz'

U

Ń(

wyścigóW końńych pŹestanie obowiąz}ryać'
N ń

W

ejsfy pro]ekt zawera sfeśćzałądn kóW'
załączn ku

nr 1

okreś|ono Śzcfegółowy sposób usta|ania grup
handikapów' za|ąĆ2nik ten fawiera ie same informacje. któle fos|ały okreśone
w załą@nkU nl1do obecn]e obow]ązująćego rofporządfena'
W

faĘenjku

nr 2 okreś|ońo skaę wag noŚzonych w goninłach przeż kÓńe

W

slosunku dÓ obecnie obow]qfującego lÓfpożądfenia dodaro pkt |V dolyeący
skaiwag w gońirwach d|a kłusaków pod siodłem poneważ do|ychczas nie bylo
moż|iwośĆpżepowadzan a tak Ćh goninł

W załączniku nr 3 ok€ś]ono warunkigoninł kwa|nkacyinych d|a klusaków,

W falącfnik! nr 4 okreśono wykaz nedo&o|onych środkóW dopingujących
d|a koni fgod ny

f aktua|nymi fa e@n ańi |FHA'

W za|ąen ku nr 5 zosial okreś|onywfór

dek aracji c|eafańce Form' kiólą

zgodnie z przepsami |FHA]eŹdźcy (powożqcy) posiadajqcy fagEnicfną |cencję na

są puedlożyó komisj techn cznej,
okreś|ono scheńat szczep eń plzeciwko

doŚ adańie (powożenie koń]) zobowiązani

w

fałącfniku nr

6

grypie

obowiązu]ących we wszyslkich zawodach konnych, w tym w Wyśc aach konnych

klóry pownen zna|eŹć swoje odzwiercied enie w dokumencie identńkacy]nym
(pasfpolc e) konia biorącego Udziałw gonin' e

Projekl rofpożądferla iest żęściowoobjęly fakresem prawa Unii
Eulopejskej. zgodnie z dyrektryą Rady nr90/428/EWG f dnia 26 żefuca 1990 r' w
sprawe hand! fuierzętami z lodziny koniowalych przeznaaonym do Udfia|u w
zawodach o6f ustanaw ajqcq waronki odfiŹł! w lakich zawodach (oz UŹ' UE L
224]60 z 1a'a'199a' s' 170) ,zawody koine'ofracfają każde konne
współfawodńiĆbło w tyń wyŚcigi konne' pokazy skoków skoki pżef pżesfkody.
ilesurę. lvyśca]zapżęgów konnych ]wystawy fasady dolyczące zawodów konnych

nie mogq wprowadfać lóżnicy pomiędfy fwieżętami z rodziny koniowalych
zarejeslrowanymi w państwe elonkorckim w klórym odbywają się fawody a
fuieżętańi ż rodziny koniowalych zarejestrowanymi W innym państ'ie
członkowskim' Ponadto zasady dotycfą@ fawodów końnych ne mogą wprowadzać

lóżnicy pomiędfy zwieżę|ańi

z rodzry

konowatych pochodfacymi

z

państwa

e|onkowskiego w klórym odblvają się zawody a eie|zę|am]f |odfiny konowatyĆh
pochodzącymiz inego pańsnła czlońkowsk ego Po*rższe regu' siosuje siędo:

a) Wymagań dotyĆfąĆych dopusfczenia do

UdziałU W fawodach' sfczegó|nie

wymagań mn ma|nych |ub makŚyma|nychi
b) rozstuygania o $ynikach zawodów konnych;

c)nagród pieniężnych |L]b fysków. k|óre moga pochodfić f fawodów
Na zasadfie Wyjątku powyższe .eguly nle dotyczą

a) fawodów konnych

f

wyłącznym udziałem eieEąl

z

koń nych

rodziny koniowatych

bre]estrowanych w ksęgach stadnych' których organ Żaćja ńa na će|U pÓplawę

b) fawodów

regona|nych, kiórych ceem

c) imprez historyenych

llb lradycyjnych

jesl se|ekcja eieząl

z

rodziny

pżepiŚy które Ókreś|a]ą sposób rofgĄ^ła. a
wprosl okreś|ającechy prodUk1u ]akim jest koń

PrÓjekt rozpouądzenia zawiera

gonihł d|a koni' Pżepisy

le

i

mogą fÓstaÓ polencja|nie ufnane fa specy1ikacje
technicfńe' klÓre pod|egajq proc€dulze noilkacj aklów prawnych' okreśońe] w
uczestn]czący

w gonitwle

dnia 23 qrudnia 2002 r w spraw e sposobu
funkc]onowania kajowego systemu ńollikacii norm iaktów prawńych (oz U' Nr
rofpożądfeniu Rady fi,linislrów
239' poz' 2039 a|azz 2a04

r

z

Nr 65' pÓz 597).

z an 5 uslawy z dnia 7 ipca 20a5 l o działanośc]lobbingowej
w pocesie ŚtanowieniŹ p€wa (Dz' U Nr 169. pof' ]414. z póŹn. zm'), prc]ekt
razpafądze|ia zostanie famesfĆzony w Biu|elynie nformaĆji Pub|cznej
J\'|inistersl.ła Ro|niclwa i Ro&oju Wsi oraf Buetyne |nformacii Pub|cznej
zgÓdńie

Rządowego ceitrum Legis|acji'

Prcjekt rozpożądfenia po pżyjęc u przez kierownicnło Ministersnła

Ro|nich{a i

Rołoju Ws zoslanie fgłoŚfony

Rolnictwa RozwotuWs

do wykazu prac |egisacy]nych ]\,linistra

|.o7po?4dfcij. Mi|list! RoLnichva
rcll|a i]n' $yścigó\ kotrnFh

j

UŚienł

Rrz]voj! wsi N sprNie

Uśa\yr z dnir |3

Ńlinillcrśso s iodłcc i minislcslva *spótpi'.uj{ce
Nlj'listńNo Roljjicnra j Rof\oju wn
os,br DdDo$i.dzirln. n prej.kr v rrndzcMinkhris.krerarz! shnu
l,od\ekrermzSktru $ Mitritentvie Rolni.Na iRo^voju

Konr'kr

do

ś'czlił200|

r' o

s!ścilachkonn}th(Dz' U Nr Il' pof 3ó'z

N.*{?kr?ie 0i'c......................

wsi

orickunr nerytorlrzncso pmjektu

Jun\|i sh6arczvk'NmzeLnik wvdz]dłu

HodoLv|]

]

Rołodu

l- Jtki Pńbl.n j6r ronią'y*r.y?
$ pńNadzcnic noĘclr rcgu|dĆji w fattcsie $TścigóN konnych v Pokce. zNiązne
dolychczŚÓsych pŹephó\Y. loz{ojem l(Iuiki i doskona|enicfu legislacInym
2' RckoneIdoy

e

|Wiłz.i.,{

lym

pI.!W.!g

!'Źd'ili.loRolql o@*iBey.f.kt
I

Rol\rivania zpoponoryńć N icBu|minie $}'ścigórv kÓnnych umożliwiają nr.in' pEwidlo*'ą idcnlyfikacje
no\re pŁepisy dolyc/4ce
koni Ś!ścilo\\!ch z u\zg|ędnieńion no\l.h środlów tchnicznlch.
"prcaadają
\$cigó$ klu$kó*'. }'lym $}ścigótv |lusa|ów pod siodleń' Regu|acjc lc doŚosorwją puepisy do *fnogórv
nrię.dzynarodosych organif acji 1\1'ściro\9ch.

c7i.. pupl$\ ml LheJtL$

uzupelniJjąr)

Ń/oicĆzcIistya koni i ]eżdź{ów uczcslnicacych
3. J'k nnblm ml.|

ffiiłr.Y w iuych

l

NvzgIędnienicn ape\nienia

dÓbrslMl zvicŹąl

łńj.ch' w JżaĘó|noś.ilmjmh c|Dnk.*}i!n oEcD/tJE?

wyścigów Korńych jcst czlonkień1 Międzynaodorvej organi,aji
IFHA) i.icst zoboNiżany do
Ircdemlion ol floscracinE Aullro les

df\narodo\sch śDndrrdo\'
.|' Pddnioty' !i kłórc odd'nłujc prej.|d

\\ \

Ilfo'urcjo .. ldal

aLB!, .a3! lMnit

rc4oŹądzenia' 7-aodnic z
Nr |l. Doz. 86. z późn

l

*iror Konnr!hPKWK

podJuloł.tri. łytrików koN!|leji
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