
Z ARZ ĄDZENIE NR 11 l 2021'
PREZESA PoLsKIEGo KLUBu wyŚcrcow KoNNYCH

z dnia 30 lnľietnĺa2021r.

w spľawĺe nagľód dodatkowych Polskĺego Klubu Wyścigów Konnych (w ramach planu nagľód dodatkowych na lata
Ż0Ż0-Ż025) dla wlaścĺcieli i hodotľcólľ koni pełnej krwi angielskiej, aľabskich czystej krwi' koni ľas półkrwi oraz
kłusaków polskiej hodowli, których konie bioľą udział w gonitwach w sezonie 2021na toľach wyścigowych w Polsce.

Na podstawie aľt. 5 ust. l pkt2 i 3 o wyścigach konnych z dnia 18 sĘcznia 200l r. (Dz' U. z20l7 r.poz.l94) zaľządzam, co następuje:

$r
Nagroda dodatkowa dla właścicieli koni

1. Dla właścicieli koni pełnej krwi angielskiej hodowli krajowej wpisanych do PSB' koni aľabskich czystel kľwi hodowli krajowej wpisanych do PASB'
koni ras półkrwi polskiej hodowli wpisanych do odpowiednich ksiąg oľaz kłusaków hodowli krajowej wpisanych do PKSK, Polski K|ub Wyścigów
Konnycľr wpľowadza nagrody dodatkowę dla koni bioľących udział w gonitwach płaskich, płotowych i przeszkodowych oruz gonitwach dla

kłusaków, ľozgľywanych w Polsce do 3l.|2.2021 roku, w wysokościach:
a) dla koni pełnej krwi angielskiej:

_ 2-lętnie - 40%o od nagľody wygľanej przezkonia w gonitwie,
- 3-lętnie - 25o/o od nagrody wygranej przez konia w gonitwie'
- 4-letnie i starsze - l5o/ood nagľody wygranej przezkoniaw gonitwie;

b) dla koni arabskich czystej kľwi:
- 3-lętnię - 40Yo od nagrody wygľanej przezkonia w gonitwie,
- 4-letnię - 25o/o od nagľody wygľanej przez konia w gonitwie,
- S-lętnie i starsze - l5o/o od nagrody wygľanej ptzezkonia w gonitwie;

c) dla koni ľas półkrwi:
- 25o/o od nagrody wygľanej przezkonia w gonitwie;

d) dla kłusakÓw:
- 25o/o od nagľody wygranej pľzez konia w gonitwie.

2' Nagľoda dodatkowa należna jest właŚcicielom:
a) których konie są zarejestrowane i zgłoszone do tľeningu w Polsce, w momencie ľozgľywania gonitwy,

b) których konie nie zostały zdyskwaliÍikowane.
3. Nagľoda dodatkowa nie będzie wypłacana w pľzypadku udziału koni w gonitwach pľzewidzianych wyłącznie d|a koni hodowli polskiej' wpisanych

do PSB lub PASB.

s2
Nagroda dodatkowa dla właścicieli koni pełnej krwi angielskiej

l. Dla właścicieli koni pełnej kľwi angielskiej hodowli krajowej wpisanych do PSB, których konie zajmą płatne miejsca w gonitwach:

a) ý|'estminster Derby - Gl PoL (kat. A),
b) łI/ielka lľarszawska - G] PoL (kat. A)'
c) Nagroda Liry Qalĺs) - L (kat. A)

Polski Klub Wyścigiw Konnych wpľowadza nagľodę dodatkową w wysokości 25%okwoty od nagľody wygranej przezkonia w gonitwie.

2, Nagroda dodatkowa naleŻna jest właścicielom:
a) których konie są zarejestro\ryanę i zýoszone do tľeningu w Polsce, w momencię ľozgrywania gonitwy'
b) których konie nie zostďy zdyskwaliťrkowane. 

s3
Nagroda dodatkowa dla hodowców

l. Dla hodowców koni hodowli kľaiowej: pełnej krwi angielskiej wpisanych do PSB, aľabskich czystej krwi wpisanych do PASB' koni półkrwi

wpisanych do odpowiednich ksiąg ras półkrwi oľaz kłusaków wpisanych do PKSK, Polski Klub Wyścigów Konnych wprowadza jednoľazową

nágrodę dodatkową w wysokości 10% od łącznej kwoty, jaką wygľają konie danego hodowcy w sezonię 202l w gonitwach rozgrywanych na toľach

w Polscę'
z. Nagľoda zostanie wypłacona po zakończeniu sezonu wyścigowego 202 1.

3. Nagľoda dodatkowa nie będzie wypłacana w przypadku udziału koni w gonitwach przewidzianych wyłącznie dla koni hodowli polskiej' wpisanych

do PSB lub PASB.

$4
l. W pľzypadku, gdy koń jest współwłasnoŚci kilku osób ťlzycznych lub podmiotów, wszystkie nagľody dodatkowę sąprzyznawane i wypłacane

pľopoĘonalnie do udziałów zadeklaľowanych organizatoľowi w dyspozycji finansowej właściciela konią dotyczącej nagrld pieniężnych wygranych

w gonitwach w sezonię 202l.
Ż. W pľzypadku, gdy hodowcą konia jest kilka osób ťtzycznych lub podmiotów, wszystkie nagrody dodatkowe są pľzyznawane i wypłacane

proporcjonalnię do udziałów zadeklaľowanych w Polskim Klubie Wyścigiw Konnych.

3. i'ođ pojęciem ''właściciel konia'' ľozumie się osobę ťlzyczną lub podmiot zarejestľowany w PKWK zgodnie ze zgłoszeniem konia do sezonu2021

z p óżniejszy mi zmi anami.
4. ľôd po;ęcióm ''koń hodowli kľajowej'' ľozumie się, Źe hodowcą konia jest podmiot będący osobą ťlzyczną prawną lub jednostką oĺganizacyjną,

mającą miejsce zamieszkanią siedzibę lub zarząd na terytoľium Rzeczypospolitej Polskięj.

$s
Wypłata nagrÓd dodatkowych następuje w sposób okľeślony w porozumieniach o współpracy, zawartych pomiędzy Polskim Klubem Wyścigów Konnych

a oľganizatoľami wyścigów konnych na poszczegÓlnych torach wyŚcigowych.

s6
Warunkiem wpĺowadzenia nagľód dodatkowych dla właŚcicieli i hodowców koni polskiej hodowli w latach 2020-2025 jest coroczne zatwierdzenie planu

finansowego dla Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, zawieĺającego zaręzerwowanę środki napowyŻsze nagľody.

s7
Zarządzenie wchodzi w Życie z dnięm podpisania.
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