PROTOKÓŁ Z II POSIEDZENIA (ZDALNEGO)
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
w dniu 11 grudnia 2020 roku
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Zdalne posiedzenie Rady (poprzez platformę internetową Zoom) zostało otwarte o g. 12 przez Przewodniczącego Rady PKWK – B. Pukowca, który
stwierdził, że przy obecności 7 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wziął także udział T. Chalimoniuk Prezes PKWK oraz D. Nowacki – Dyrektor TWKS.
1.

Przyjęcie porządku obrad.
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 5
z dnia 11 grudnia 2020 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad.
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.

Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności PKWK za 2019 rok.
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 6
z dnia 11 grudnia 2020 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2019, działając na podstawie art. 15 Ustawy z dnia
18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1354), postanawia pozytywnie zaopiniowad przedłożone sprawozdanie celem
przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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.

Podsumowanie sezonu wyścigowego w 2020 roku na Torze Służewiec i Partynice.











D. Nowacki – Dyrektor TWK-Służewiec:
Zaplanowano i rozegrano 51 dni, mimo pandemii.
Z puli 8 mln zrealizowano 7,958 mln.
Nagrody dodatkowe od sponsorów: 345.290 zł.
Kłusaki – dodatkowo 190.874 zł od stowarzyszenia.
Rozegrano 459 gonitw, w tym 265 dla xx, 156 dla oo, 35 dla kłusaków, 3 dla koni półkrwi.
Zgłoszono 1278 koni, startowało 758 (59%).
Wprowadzono serię gonitw Woman’s Power.
M. Romanowski złożył podziękowania Dyrektorom Nowackiemu i Sawce za niemal bezbolesne przeprowadzenie sezonu mimo wszelkich ograniczeo i
trudności z powodu pandemii i brak publiczności. Prezes Chalimoniuk podkreślił zalety i dobre efekty wprowadzenia wyścigów do mediów
społecznościowych, dzięki czemu nie straciły na popularności i mogły byd lepiej promowane. B. Pukowiec dołączył się do podziękowao.
T. Chalimoniuk zaproponował, aby w ramach wspierania organizatorów spoza Warszawy, zorganizowad 1 lub 2 posiedzenia Rady PKWK a może
również Narodowej ds. Hodowli Koni, na torze we Wrocławiu i Sopocie, podczas ważniejszych dni wyścigowych.
J. Sawka – Dyrektor WTWK-PARTYNICE:
Zaplanowano i rozegrano 12 dni, w tym 11 bez publiczności.
Ścigali się w środy, bo brak publiczności to ułatwił.
Wprowadzono premie dla gonitw skakanych, dzięki czemu zgłaszało się do nich więcej koni.
Dużą stratą finansową był brak publiczności, ale zaoszczędzono nieco na nawadnianiu toru, dzięki częstszym opadom.
Pozytywne jest, że trenerom przybyło nieco koni wyścigowych.
K. Koczurowska-Wawrzkiewicz – Prezes Hipodrom-Sopot:
2 dni, 16 gonitw.
Każda gonitwa miała sponsora.
Telewizja służewiecka zrobiła super pracę.
M. Gołębiowski podziękował T. Chalimoniukowi, B. Pukowcowi i D. Nowackiemu za starania, dzięki którym sezon przebiegł bezproblemowo i za
wywiązywanie się ze swoich zadao i pełnionych funkcji.
W. Engel stwierdził, że aby uniknąd pokątnego, nieprofesjonalnego handlu koomi wyścigowymi, już teraz należy zacząd myśled o przygotowaniu w
przyszłym roku i latach następnych na Służewcu dobrze zorganizowanych, nadzorowanych przez PKWK i wyspecjalizowanego organizatora
posezonowych, jesiennych aukcji koni, jak w innych krajach. Podkreślił, że należy wyraźnie oddzielid aukcje koni pokazowych (Pride of Poland itp.) od
aukcji koni wyścigowych (folblutów) i użytkowych. M. Kacprzyk zaznaczył, że aukcje folblutów powinny stawiad na sprzedaż roczniaków, które w
połączeniu z premiami hodowlanymi będą atrakcyjnym produktem. Prezes T. Chalimoniuk poparł wniosek W. Engela. D. Nowacki zauważył, że
związki hodowlano-wyścigowe, ani arabskie, ani folblucie, nie wykorzystują pozytywnie efektów działao marketingowych TS, aby budowad markę
koni wyścigowych, jakby ich to nie obchodziło, a powinno to byd podstawą wspierania sprzedaży i hodowli tych koni.
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4.

Informacja o planach na sezon wyścigowy 2021 roku na Torze Służewiec i Partynice.














D. Nowacki - założenia do planu na sezon 2021 na Służewcu:
Start ok. 17.04
4 dni z gonitwami płotowymi, po 2 gonitwy (po akceptacji Zarządu TS planowany zakup profesjonalnych konstrukcji płotowych)
52 dni
2-tyg. przerwa w lipcu po Derby
3 gonitwy dla koni półkrwi
J. Sawka - założenia do planu na sezon 2021 na Partynicach:
12 dni, podobny poziom nagród, co w 2020 r.
2 niedziele, 3 soboty, 4 środy, 2 czwartki, 1 poniedziałek.
K. Koczurowska-Wawrzkiewicz: Czekają na decyzje z Warszawy, bo muszą się dopasowad, zarezerwowane 2 weekendy.
M. Kacprzyk:
Prośba o zwrócenie uwagi przez J. Sawkę na planowane gonitwy, które dotychczas były niezbyt atrakcyjne dla Warszawy, bardzo specyficzne i
nastawione głównie na trenerów wrocławskich.
Prośba do D. Nowackiego, aby wprowadzenie gonitw płotowych miało horyzont czasowy na lata a nie tylko najbliższy sezon, gdyż muszą zapaśd
decyzje, co do planów hodowlanych i treningowych na najbliższe lata. Pierwszy rok 2021 na pewno będzie trudny.



5.

Propozycje zmian do planu gonitw na sezon 2021 roku.


J. Sawka:
WTWK-Partynice wraz z DTWK-Partynice wniosły do Prezesa PKWK o sfinansowanie w sezonie 2021 (odpowiednie pisma zostały wysłane do Prezesa
wcześniej):
1) Premii dla koni przeszkodowych w wysokości 300 000 PLN (netto)
2) Czempionatu Młodych Jeźdźców (8 gonitw) kwotą 100 000 PLN (netto)
3) gonitwy o Nagrodę Konstelacji (05.06.2021 – sobota), kategorii B, dla czteroletnich i starszych klaczy na dystansie 1907 m., pod patronatem Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - kwotą 40 000 PLN (netto).
Razem: 440 000 PLN (netto)
Uzasadnienie:
Ad.1. W roku 2020 wprowadziliśmy premie dla koni biorących udział w gonitwach skakanych, co zaowocowało takim zainteresowaniem, że cztery
gonitwy musieliśmy dzielid. Konie przeszkodowe to jedyna wartośd polskiej hodowli, gdyż w gonitwach płaskich nie mamy w Europie szans, a w
gonitwach skakanych nasza hodowla ma się czym pochwalid.
Ad.2. Czempionat młodych jeźdźców nie powinien byd dzielony na wrocławski i warszawski. Wnioskujemy o wzięcie go pod egidę Prezesa PKWK, tak
jak było jeszcze całkiem niedawno. Ciężar finansowania powinien byd zdjęty z naszego toru, który nie ma obowiązku organizowania takiego
czempionatu. A sam czempionat jest jak najbardziej pożądany, bo cieszy się popularnością pośród młodych jeźdźców.
Ad.3. Chcemy rozegrad tę gonitwę w dniu 5 czerwca 2020 roku. Będzie to wrocławski Ladies Day, który zawsze gromadzi wielotysięczną publicznośd.
Gonitwa tej klasy będzie atrakcyjna także dla warszawskich trenerów, co przysłuży się procesowi integracji polskiego środowiska wyścigowego.










D. Nowacki:
Zmiana warunków gonitw kat. B: Haracza i Widzowa dla 4-l+ – umożliwienie cyklu startów od początku sezonu, elementy ścieżki dla pozagrupowych
4-l i starszych koni xx, prowadzącej do gonitwy kat. A Memoriał Jurjewicza i Prezesa TS. Korekta dotyczy zmiany gonitw na specjalne, bez stosowania
nadwag.
M. Kacprzyk – w jego opinii to detal, który nie ogranicza startu koni, ale zwiększa możliwośd udziału, dotyczy raptem 1 lub 2 koni. Dyskusje są co
roku, punkt widzenia zależy od interesu danego trenera.
Rozpisanie 4 gonitw koni oo II grupy, spełniających warunki HARC. Pytanie, czy chcemy kolejną kategorię gonitw dla koni arabskich, z ograniczeniami
udziału?
M. Kacprzyk – w jego opinii polskie przepisy wyścigowe nie dopuszczają tego typu gonitw. Mogłyby byd robione jako gonitwy dodatkowe, z
zewnętrznym sponsoringiem, jako gonitwy specjalne. Kuriozum są też gonitwy eksterierowe, których definicji nie ma w polskich przepisach i dużym
błędem jest ich rozgrywanie jako wyścigów oficjalnych, nie są też próbą selekcyjną i HARC to ten sam poziom kuriozalności.
M. Gołębiowski zgodził się, że gonitwy eksterierowe nie spełniają oczekiwao, stąd jego propozycja, aby zastąpid je premią hodowlaną, o której za
chwilę.
M. Romanowski – jedynym argumentem za HARC będą zewnętrzne środki na nagrody, ale tylko jako na gonitwy dodatkowe. T. Chalimoniuk się z
tym w pełni zgodził.
Konkluzja – Możemy spróbowad tylko, jeśli znajdą się pieniądze poza główną pulą nagród.
Prośba do Prezesa Chalimoniuka o przepracowanie Wielkiej Warszawskiej, aby stała się gonitwą znaczącą na wyścigowym forum międzynarodowym.
T. Chalimoniuk poprosił, aby nie robid WW w dniu Łuku Triumfalnego w Paryżu, gdyż jest to przeciwskuteczne i nie może konkurowad z
zagranicznym wydarzeniem tej rangi. D. Nowacki zaproponował, aby z uwagi na kiepskie warunki pogodowe nie robid WW w połowie października,
tylko pod koniec września, ale M. Romanowski zauważył, żę termin, czy pod koniec września, czy na początku października ma znaczenie selekcyjne
(1 kg różnicy dla koni 3-l, zgodnie z przepisami).
D. Nowacki – interesy selekcyjne i PR-owe są niestety w tym przypadku sprzeczne
M. Kacprzyk – pogodzeniem tych sprzeczności mogłaby byd zmiana warunków WW na gonitwę z warunkami, w której podane są wagi. Poparł go W.
Engel oraz Prezes PKWK, który zaproponował, aby zrobid w WW warunki z uwzględnieniem tego kilograma i zrobid ją w ostatnim tygodniu września i
wtedy zawsze będzie się odbywad tak samo. M. Kaprzyk dodał, że w dniu Łuku odbywa się konferencja Pattern, na której Polska powinna lobbowad,
aby Wielka Warszawska uzyskała statut „Listed”. Zastrzegł, że pomysł z warunkami dla WW wymaga weryfikacji z przepisami wyścigowymi.
W. Engel – wniosek, aby wprowadzad więcej gonitw handikapowych na długich dystansach, gdyż polskie konie są bardziej koomi
wytrzymałościowymi a nie szybkościowymi. Poparł go M. Gołębiowski.
M. Romanowski przedstawił wniosek PZHKA (podpisany przez Prezesa Krzysztofa Poszepczyoskiego) o zamknięcie 7 gonitw dla koni PASB (Sasanki,
Amurata, Baska, Sambora, Sabeliny, Kabareta, Ofira), dla którego uzasadnieniem ma byd głównie to, że są to gonitwy historyczne i memoriałowe.
Jego zdaniem, zamykanie kolejnych gonitw to próba wygrania czegoś przez zmianę warunków a nie wyhodowanie lepszego konia. Sukcesy hodowcy
roku 2020 – Zbigniewa Górskiego pokazują, że można mied dobre osiągnięcia w wyścigach dzięki wieloletniej pracy hodowlanej, konsekwencji w
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6.

realizacji jakiegoś założenia. Zamiast wprowadzad kolejne obostrzenia, trzeba się wziąd do pracy hodowlanej i hodowad konie wyścigowe. Ponadto,
co realnego dla wyścigów zrobiły osoby, które proponują te zamknięcia? Czy sprowadziły jakiś materiał do hodowli, jeźdźców i pracowników do
stajni, ściągnęły do wyścigów nowych właścicieli, którzy powierzaliby swoje konie do treningu?
Jest zamykaniu gonitw absolutnie przeciwny, gdyż wyścigowo nic to nie daje a autorzy wniosku też dla wyścigów nie robią nic, aby temu środowisku
i całej branży było lepiej.
Prezes PKWK oraz pozostali obecni członkowie Rady poparli go w 100%, gdyż otwarta próba selekcyjna jest bardziej wymierna i lepiej wspierad
hodowców i właścicieli premiami, aby ich konie mogły biegad z najlepszymi. Poza tym autorzy wniosku nie są ani hodowcami, czy właścicielami koni
wyścigowych, ani ich trenerami, więc nie są nawet członkami tego środowiska. Trzeba i można równad w górę i rywalizowad z najlepszymi, czego
dowodem są sukcesy Z. Górskiego.
M. Gołębiowski optował za swoim wcześniej rozesłanym Radzie wnioskiem o ustanowienie od sezonu 2021 premii hodowlanej dla hodowców i
właścicieli koni polskiej hodowli za zajęcie miejsc 1-5, w wysokości 40% puli środków pieniężnych przeznaczonych na nagrody pieniężne dla koni
biorących udział w wyścigach (niezależnie od wysokości wygranych nagród), czyli wydzielonych z podstawowej puli nagród, bez konieczności
zdobywania dodatkowych środków. Miałoby to wesprzed hodowców polskich koni i zmniejszyd udział koni zagranicznych w puli nagród. Dodał też,
że fundusze MRiRW na wydzierżawienie 3 czołowych ogierów do udostępniania bezpłatnego polskim hodowcom powinny byd przy PKWK, który by
te ogiery udostępniał.
T. Chalimoniuk, poparty przez pozostałych zauważył, że obecnie pula nagród i tak nie jest duża i jej obcięcie spowoduje sprzeciw środowiska oraz
zniechęcenie do przyjazdu właścicieli lepszych koni zagranicznych, co znowu obniży wartośd selekcyjną wyścigów. Lepiej na tę chwilę skupid się na
szukaniu dodatkowych pieniędzy z zewnętrznych źródeł i poczekad również na decyzje Ministra Rolnictwa odnośnie wsparcia finansowego programu
dobrostanu koni, nad którego opracowaniem pracuje Narodowa Rada ds. Hodowli Koni. Odnośnie ogierów kryjących dodał, że do SK Krasne udało
się sprowadzid Va Banka i jeszcze jednego bardzo dobrego ogiera do SO w Łącku, natomiast PKWK nie jest organem zajmującym się hodowlą koni i
wydzierżawianiem ogierów rozpłodowych. Jako Pełnomocnik ds. Hodowli postara się pomóc, jeśli zgłaszane będą w tej kwestii jakieś problemy.
W. Engel stwierdził, że wspomaganie hodowców krajowych jest bardzo ważne i trzeba je jak najszybciej wdrożyd. M. Kacprzyk zauważył, że w
sezonie 2020 premie hodowlane już funkcjonują, chociaż na innej zasadzie, bo jako 10% od sumy wygranych przez danego konia w cały sezonie, jako
dodatkowe pieniądze z PKWK a nie kosztem uszczuplenia i tak skromnej puli nagród.
Omówienie planowanych zmian legislacyjnych dotyczących wyścigów.
Odłożony.

7.

Sprawy różne.

W. Engel – postulat zamontowania na torze treningowym kilku kamerek, żeby właściciele trenowanych na nim koni mogli oglądad ich treningi przez
Internet, kiedy w dobie pandemii dostęp do toru jest ograniczony. D. Nowacki zadeklarował, że przeanalizuje tę kwestię. Można by zapewne zamontowad
1 kamerkę z ogólnym podglądem, ale większa liczba jest nierealna, bo brakuje infrastruktury technicznej chociażby do ich zasilenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad termin następnego posiedzenia ustalono wstępnie na początek stycznia. Następnie Przewodniczący złożył
zebranym życzenia świąteczno – noworoczne i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakooczono. Protokół sporządzono na zlecenie Przewodniczącego Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, na podstawie nagrania
z przebiegu posiedzenia.

Lista obecnych na posiedzeniu:
1. Engel Władysław
2. Gołębiowski Mariusz
3. Kacprzyk Maciej
4. Koczurowska-Wawrzkiewicz Kaja
5. Pukowiec Bogdan
6. Romanowski Michał
7. Sawka Jerzy
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