PROTOKÓŁ Z XIV POSIEDZENIA
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
w dniu 12 grudnia 2018 roku
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
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Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 11 przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysińskiego, który stwierdził, że przy obecności 6 członków
Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wziął ponadto udział T. Chalimoniuk - Prezes PKWK, Bogdan Pukowiec –
członek zarządu TS odpowiedzialny za obszar wyścigów i TWK-Służewiec, Jerzy Engel oraz Urszula Zawadzka i Iwona Chojnowska – pracownice Działu
Organizacji Wyścigów TS-Służewiec.
1.

Przyjęcie porządku obrad.
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 55
z dnia 12 grudnia 2018 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć proponowany porządek.
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześć) 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.

1)
2)

Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Rady.
K. Ziemiański zgłosił 2 uwagi:
W pkt. 4, na str. 2, postulat J. Engela dot. gonitw pozagrupowych (5. myślnik) - doprecyzować, że rozciągnięcie premii z 5 na 7 płatnych miejsc
dotyczy 4 gonitw pozagrupowych: Rulera, Derby, Wielka Warszawska, St. Leger.
W pkt. 4, na str. 2, skorygować zapis dot. proporcji gonitw eksterierowych, który powinien brzmieć: 2 gonitwy eksterierowe I grupy, 10 gonitw
eksterierowych II grupy.
Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 56
z dnia 12 grudnia 2018 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XIII posiedzenia Rady, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Pana
Krzysztofa Ziemiańskiego.
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.

Prezentacja i omówienie wstępnego projektu planu gonitw na sezon 2019.

Prezentację i omówienie wstępnego projektu planu oraz implementacji wniosków Rady z poprzedniego posiedzenia omówiły wspólnie Panie
Urszula Zawadzka i Iwona Chojnowska, zgodnie z rozdanymi członkom Rady i gościom, załączonymi do protokołu materiałami statystycznymi dot.
ubiegłych i przyszłorocznego sezonu oraz płachtą uwzględniającą najważniejsze gonitwy sezonu.















Najważniejsze informacje i kwestie poruszone podczas prezentacji i dyskusji:
Początek sezonu 28.04, gdyż tydzień wcześniej wypada Wielkanoc.
Zakończenie sezonu 17.11.
Nie będzie gonitw w sobotę 17.08, Dzień Arabski 18.08.
Odnośnie postulatów dot. koni xx:
Rozegranie N. Iwna na 4 tygodnie przed N. Derby – nie wprowadzono, gdyż nic to nie wnosi; możliwe by było w 2019 r., ale z uwagi na cykliczną
organizację Orange Warsaw Festival na początku czerwca, następny sprzyjający układ dat zdarzyłby się dopiero w 2024 roku. Ponadto istotne dla
oceny wartości użytkowej koni jest utrzymanie stałego układu terminów najważniejszych gonitw.
Zamiast gonitw próbnych – 8 gonitw PSB II gr. i 4 gonitwy PSB I gr. – wprowadzono.
Pozostaje kwestia N. Dorpata, która powinna być I gr. – A. Zieliński i K. Ziemiański stwierdzili, że jest niepotrzebna, można z niej zrezygnować.
Organizacja wszystkich dużych gonitw co 4 tygodnie – wprowadzono.
8.09 wypada gonitwa, którą Minister Rolnictwa chce sponsorować a we Wrocławiu są tylko 2 gonitwy płaskie, więc wyścigi na obu torach tego dnia
mogą się odbyć.
Debiuty – wprowadzono; bez listopada, ostatni 13.10.
Czy jest sens organizacji gon. I gr. na 1400 m 16.06? – tr. Ziemiański potwierdził, że tak, gdyż między Rulera a Derby nie ma gonitw na krótkim
dystansie dla 3-latków ze względu na wagi.
Wprowadzenie 26.10 dodatkowej gonitwy specjalnej kat. B dla 3-latków, 4 tygodnie po Wielkiej Warszawskiej – na jakim dystansie? K. Ziemiański –
2000 m, A. Zieliński – 2000-2200 m.
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37 gonitw pozagrupowych dla koni xx to za dużo, powinno ich być ok. 34. K. Ziemiański zaproponował do poważnego rozważenia zmianę
N. Dorpata na I gr. lub ewentualnie jej warunków, np. dystans. Dobrze, żeby brało w niej udział więcej koni.
Prezes T. Chalimoniuk oświadczył, że 2 czerwca mają być uroczyste obchody 80-lecia TWK-Służewiec, więc ze względu na utrudnienia w dostępie
do terenu wyścigowego nie zgodzi się na organizację w ten weekend Orange Warsaw Festival. Zaproponował, aby dla uświetnienia obchodów 80lecia TWKS zorganizować dodatkową, międzynarodową gonitwę pozagrupową a N. Widzowa będzie standardowa.
Odnośnie postulatów dot. koni oo:
1 gonitwa pozagrupowa mniej – bez Pamira.
10 gonitw kat. A, w tym 3 gonitwy PASB: Janowa, Derby, Oaks oraz 1 gonitwa kat. B – N. PZHKA.
18.08 nagroda Europy (połączona z Festiwalem Al Khalediah ze sponsorowaniem gonitwy).

G. Sołtysiński przypomniał o 2 weekendach wyścigowych w Sopocie, najlepiej od piątku do niedzieli. Pozwoliłoby to na przeznaczenie piątków
wyłącznie na gonitwy dla półkrewek. TS powinien wypłacać sopockie nagrody bezpośrednio, jak niegdyś, żeby nie było opóźnień, jak w 2018 r.


















Inne propozycje:
Propozycja zmiany handikapu w N. Dandolo na ciut wyższy.
Zrobić N. Zamknięcia Sezonu na 2000 m a nie 2400 m, bo folbluty są już zmęczone a na 2000 m gonitwa jest bardziej widowiskowa. Dłuższe
dystanse powinny być uwzględnione w gonitwach niższych kategorii, III grupy.
Na razie na Sopot wpisane są 4 dni: 13, 14, 20 i 21.07.
Gonitwy półkrwi zaczynają się w Warszawie 4.08, ma ich być łącznie 4.
Pytanie, czy gonitwy półkrwi mają być finansowane z głównej puli, czy jako gonitwy dodatkowe?
M. Gołębiowski postulował, żeby nagrody za 1 miejsca w gonitwach półkrwi nie były tak upokarzająco niskie. Zauważył, że wg niego wyścigi
półkrewek są naturalną selekcją. Ponadto powinna być możliwość udziału koni 4-letnich w gonitwach płotowych w Warszawie i we Wrocławiu.
G. Sołtysiński: W Warszawie nie ma warunków technicznych do gonitw płotowych, ale będą rozmawiać w tej sprawie z samorządem Wrocławia i
dyrekcją WTWK.
Na wniosek M. Gołębiowskiego o zorganizowanie dodatkowej, piątej gonitwy półkrwi w Warszawie pod koniec lipca G. Sołtysiński zaoferował, że
osobiście ją ufunduje, jako np. nagrodę Prezesów TS, jednak K. Ziemiański zauważył, że jej organizowanie na siłę na 3 tygodnie przez Sopotem nie
ma sensu. B. Pukowiec zaoferował się, że się do tej kwoty dołoży.
M. Gołębiowski ponownie postulował o konkretne decyzje TS w kwestii dofinansowania treningu koni półkrwi 3-letnich w tym sezonie i 3
następnych oraz treningu 4-latków do płotów i ich jak najszybsze ogłoszenie, aby od stycznia 2019 można było zacząć trening. Prezes B. Pukowiec
stwierdził, że TS sam nie będzie finansował treningu półkrewek, bo nie ma to ekonomicznego uzasadnienia i że środowisko ich właścicieli i
hodowców powinno się zaktywizować w szukaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Zadeklarował, że TS dopłaci do treningu półkrewek drugie
tyle, ile uda im się zdobyć (tak, jak w przypadku dofinansowania kłusaków przez Francuzów), np. na 300 tys. zł dołoży drugie 300 tys. zł.
M. Gołębiowski stwierdził, że szkoda by było zaprzepaścić dotychczasowe osiągnięcia koni półkrwi, gdyż jest największa populacja koni
szlachetnych i dlatego mogłyby być napędem i przyszłością wyścigów (większa konkurencyjność, atrakcyjność gonitw i zyski z wyścigów) w
przeciwieństwie do folblutów, które nigdy nie osiągną średniej europejskiej.
U. Zawadzka: Nie wprowadzono 7 płatnych miejsc w 4 gonitwach pozagrupowych, bo to znacząco przekracza pulę nagród. K. Ziemiański zauważył,
że można by było to zrobić tylko w Wielkiej Warszawskiej (dodatkowe 20 tys. zł), bo dzięki temu nagrody pokrywałyby przynajmniej koszt bardzo
wysokiego zapisu 5 tys. zł i zwiększyłoby to liczbę zapisywanych do niej koni. Na propozycję B. Pukowca i G. Sołtysińskiego, żeby może zmniejszyć
liczbę dni, których organizacja kosztuje po ok. 200 tys. zł, K. Ziemiański zauważył, że już i tak odpadły 2 dni i pieniądze z nich mogłyby pokryć
dodatkowe miejsca płatne w WW. G. Sołtysiński poprosił, aby trenerzy przedyskutowali to z paniami z TS. Po krótkich konsultacjach U. Zawadzka
oznajmiła, że TS przychyla się do wprowadzenia 7 płatnych miejsc w Wielkiej Warszawskiej.
K. Ziemiański, jako Prezes Stowarzyszenia Trenerów Koni Wyścigowych Służewiec podziękował I. Chojnowskiej za spokojny przebieg ostatniego
roku zapisowego i elastyczność we współpracy z trenerami, dzięki czemu między innymi spadły tyko 3 gonitwy.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący złożył zebranym życzenia świąteczne, podziękował i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Lista obecnych na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cichosz Lucjan
Gołębiowski Mariusz
Grabowski Tadeusz
Grzybowski Kamil
Sołtysiński Grzegorz
Stasiowski Andrzej
Zieliński Andrzej
Ziemiański Krzysztof
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