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Załącznik nr 5  

WZÓR DEKLARACJI / CLEARANCE FORM 

 

Jeździec 

The Jockey 

Przewodniczący Komisji Technicznej 

Chief of Stewards 

Niniejszym oświadczam, że posiadam licencję dżokeja / jeźdźca amatora do wyścigów płaskich / przeszkodowych / płotowych, 

wydaną przez……………………………………………………………………………………………………………… 

na sezon  ………………………. . Jednocześnie  oświadczam, że nie zostałem na ten dzień zawieszony, ani poddany restrykcjom 

medycznym, a także nie mam obecnie żadnych obrażeń i w chwili obecnej jestem zdolny do jazdy. Zgadzam się stosować do 

wszelkich przepisów Władz Wyścigowych kraju, w którym jeżdżę i akceptuję, że każda kara przez te Władze na mnie nałożona 

może zostać podtrzymana przez Władze Wyścigowe innych krajów, stosownie do ich wewnętrznych przepisów i regulacji. 

Potwierdzam także, że podlegam / nie podlegam karze zawieszenia w przyszłości. 

Jeśli tak, proszę podać okres zawieszenia: …………………………………………………………………………………………... 

Podpis: 
 

 

 
……………….…………… 

 

Data: 
 

 

………………….………… 
 

Miejsce: 
 

 

…………………….……… 

Dżokej / jeździec amator 

……………………………………………………………………..……,  

który podpisał niniejszą deklarację, jechał dzisiaj na torze 

……………………………………………………………..…………… 

i nie został ukarany oraz nie spadł. 

 

Podpis: …………..……………………………………………………… 

 

Data: ……………...…………………………………………………….. 

I hereby declare that I hold a jockey/amateur-rider’s permit for flat race/steeple-chases and hurdle races issued by 

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

for season ............................... . I am not subject to any suspension on this day or medical restriction and I am currently free from 

injury and fit to ride at this time. I agree to be bound in all respects by the Rules of the recognized Turf Authority concerned 

when riding abroad and I accept that any suspension which may be imposed on me by that Authority may be extended by the 

other Horseracing Authorities under their domestic Rules and in accordance with their laws of public order. I also confirm that I 

am / I am not subject to any future period of suspension. 

If subject to future suspension, please give relevant dates :..........................................................................................................  

Signature: 

 
 

 

……………….…………… 
 

Date: 

 
 

………………….………… 

 
At: 

 

 
………………….……… 

The jockey / amateur-rider 

…………………………………………………………………………..,  

Who signed this declaration rode today at racecourse in 

……………………………………………..…………………………… 

and incurred no suspension and did not fall. 

 

Signature: ……………………………………….……………………… 

 

Date: ………………………………………….………………………… 

 


