PROTOKÓŁ Z X POSIEDZENIA
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
w dniu 9 maja 2018 roku
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
15

Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 11 przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysioskiego, który stwierdził, że przy obecności 7 członków
Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Przedstawił też nowego, powołanego w marcu br. członka Rady PKWK - Pana Lucjana
Cichosza, lekarza weterynarii, członka zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin, nadzorującego Stado Ogierów w Białce. Lista zawierająca imiona i nazwiska
obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załączniki do niniejszego protokołu. W posiedzeniu wzięli ponadto udział T. Chalimoniuk - Prezes
PKWK oraz Jerzy Sawka - Dyrektor WTWK-Partynice i Jacek Soska - Prezes Stowarzyszenia Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych.
1.

Przyjęcie porządku obrad.



M. Gołębiowski poprosił o wstawienie przed „Sprawy różne” punktu dot. zorganizowania rajdu długodystansowego dla koni arabskich podczas
czempionatu koni arabskich w sierpniu br.
K. Ziemiaoski poprosił o poruszenie w czerwcu w sprawach różnych, po odpowiednim przygotowaniu się do tematu, kwestii chaosu w wyścigach,
powodowanego przez wtrącanie się w plan gonitw osób postronnych, co prowadzi do tego, że nawet 30% gonitw arabskich nie dochodzi do skutku
(za mało PASB, za dużo eksterierów, co powoduje szybki odpływ koni oo z wyścigów).
Prezes T. Chalimoniuk zapowiedział, że na następną Radę planuje przygotowad kilkuletni plan reaktywacji gonitw płotowych, ze wsparciem dla koni
polskiej hodowli.
Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 41
z dnia 9 maja 2018 roku




Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia, z wprowadzeniem na miejsce 5.
punktu „Organizacja rajdu długodystansowego koni arabskich podczas czempionatu koni arabskich w sierpniu br. na Torze Wyścigów Konnych
Służewiec” i przesunięciem pkt. „Sprawy różne” na miejsce 6.
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2.

Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Rady.
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 42
z dnia 9 maja 2018 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z IX posiedzenia Rady.
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
3.

Głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2018.

Głosowanie dotyczyło sędziów, których wnioski o licencję wpłynęły po poprzednim posiedzeniu Rady. Na udział w komisji skrutacyjnej zgodę
wyrazili panowie: T. Grabowski - przewodniczący oraz K. Ziemiaoski i A. Stasiowski. Przegłosowano następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 43
z dnia 9 maja 2018 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Tadeusz Grabowski - przewodniczący oraz członkowie Andrzej
Stasiowski i Krzysztof Ziemiaoski.
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Przedstawiono zebranym projekt karty do głosowania oraz prawidłowy sposób oddania głosów i komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Na czas
głosowania Przewodniczący zarządził krótką przerwę, po której T. Grabowski odczytał protokół z tajnego głosowania na sędziów wyścigowych, w
którego wyniku poszczególne kandydatury otrzymały następującą liczbę głosów:
lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię
Boreysza Ewa
Górska Zofia
Metza Tadeusz
Wesołowski Józef
Majewska Joanna

uprawnienia
obserwator
u celownika
starter
starter
u wagi
1

za
7
7
7
7
7

przeciw
0
0
0
0
0

wstrzymujący się
0
0
0
0
0

Podsumowując głosowanie Rada podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 44
z dnia 9 maja 2018 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2018,
zgodnie z wynikami tajnego głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej.
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
4.

Informacja o przygotowaniu koni półkrwi do sezonu wyścigowego.



Prezes T. Chalimoniuk przedstawił bieżącą sytuację:
 Zgłoszone zostały klonie półkrwi z 3 źródeł: SK Janów Podlaski, od J. Soski i jego otoczenia oraz od M. Gołębiowskiego, w sumie 27.
 TS wczoraj potwierdził przyznanie pieniędzy na dofinansowanie umów, więc pierwsza transza dopłaty do treningu może zostad niebawem
wypłacona.
M. Gołębiowski poprosił, aby wsparcie PKWK dla koni półkrwi w przyszłych sezonach było przynajmniej takie, jak obecnie a także, aby
wprowadzono jakieś dodatkowe zachęty. Zaapelował o wspólne działanie wszystkich uczestników wyścigów (organizatorzy, trenerzy, hodowcy,
właściciele) na rzecz wyścigów i sportu jeździeckiego oraz hodowli, co może pozytywnie wpłynąd i na hodowlę i na biznes wyścigowy i sportowy.
J. Sawka, zapytany przez M. Gołębiowskiego o gonitwy dla koni półkrwi we Wrocławiu poinformował, że WTWK sam nie ma tego w planach, gdyż
stawia na typowo wyścigowe folbluty, które zapewniają widowisko, emocje i grę, ale jest gotowy udostępnid tor do ich organizacji odpowiedniemu
podmiotowi tak, jak to jest w przypadku Polskiego Związku Kłusaczego, który zapewni finansowanie tych gonitw.
A. Stasiowski poinformował, że PZHK może dofinansowad koszty związane ze startami we Wrocławiu 3-4-l koni półkrwi (prawidłowo zgłoszonych i
przyjętych do sezonu wyścigowego), będących własnością MŚP, ale nie bezpośrednio właścicielom koni, tylko podmiotom świadczącym usługi. W
porozumieniu z TS dopłaty mogłyby także objąd koszty zapisów do gonitw.
J. Soska:
 Podziękował TS za wparcie organizacji gonitw dla koni półkrwi.
 Na ten rok planuje 17 imprez wyścigowych.
 W tym roku zatwierdzonych zostało 2 organizatorów z torami na Krakowskich Błoniach i w Udorzu - na Ibkowej Łące, trzeci w Bestrzycy czeka
na odbiór.
 Poparł przywrócenie gonitw przeszkodowych dla koni półkrwi, w których się one bardzo dobrze sprawdzały.

Zwrócił się o wsparcie finansowe TS dla oficjalnych gonitw.

Poprosił o wsparcie dla startów koni wobec braku zakładów treningowych dla koni półkrwi.
G. Sołtysioski zadeklarował, że umówi J. Soskę na spotkanie z odpowiednią osobą w TS w celu omówienia spraw dofinansowania i zapewnił, że
wsparcie to pochodzi z dodatkowego funduszu promocji a nie z głównej puli nagród wyścigowych TS. Powiedział też, że organizatorem gonitw w
Sopocie ma byd TS.
J. Sawka przedstawił w formie prezentacji multimedialnej raport z działalności WTWK-Partynice za lata 2013-2017, czyli od kiedy kieruje nim jako
wybrany w konkursie dyrektor. Przedstawił osiągnięcia, bieżącą działalnośd oraz plany na przyszłośd.
L. Cichosz podkreślił, że powinniśmy stawiad na polskośd, czyli rdzennie polskie konie małopolskie a nie importowe folbluty.










5.

Organizacja rajdu długodystansowego koni arabskich podczas czempionatu koni arabskich w sierpniu br. na Torze Wyścigów Konnych
Służewiec.

M. Gołębiowski poinformował, że zaproponował Prezesowi T. Chalimoniukowi uatrakcyjnienie czempionatu koni arabskich organizacją w sobotę,
do południa długodystansowego, ściganego rajdu koni arabskich. Byłoby to wspaniałą promocją dla rasy arabskiej, sportów konnych i samych wyścigów.
Poprosił o wsparcie organizacyjne i finansowe na nagrody.
Ustalono, że kompetentni przedstawiciele organizatora rajdu spotkają się z Prezesem T. Chalimoniukiem, omówią warunki rajdu i sprawdzą w
terenie, czy są w ogóle możliwości techniczne i logistyczne niezbędne do organizacji takiej imprezy, zwłaszcza w trakcie czempionatu.
Wobec konieczności zaopiniowania jeszcze w czerwcu sprawozdania za z działalności PKWK za 2017 rok, termin następnego posiedzenia
30
wyznaczono na poniedziałek 25 czerwca o godz. 11 .
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakooczono.
Protokół sporządzono na zlecenie Przewodniczącego Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, na podstawie nagrania z przebiegu posiedzenia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lista obecnych na posiedzeniu:
Cichosz Lucjan
Gołębiowski Mariusz
Grabowski Tadeusz
Sołtysioski Grzegorz
Stasiowski Andrzej
Zielioski Andrzej
Ziemiaoski Krzysztof
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