
REGULAMIN
olĺľeślający zasady zapisywania koni do gonitw, wycofywania konĺ z gonĺtw, wysokości opłat
za zapis i wycofanie konĺ, maksymalną liczbę koni mogących bľać udział w gonitwie, lĺczbę

mĺejsc platnych w gonitwie, podzĺał nagrĺíd pieniężnych pomiędry wlaścĺcĺela, treneľa i
jeźdźca oľaz nagľód dodatkowych.

obolviazuiłcv rv sezĺlnie 2021 na'ľorue Wyścĺqórv Konnvch Iĺiĺ'odrom - Sor'ot.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia24 marca20I6r w spľawie
regulaminu wyścigów konnyclr (Dz' U. z 18.04.2016 poz' 536), zwanego dalej Rozpoľządzeniem,
ustala się, co następuje:

$1 Zapisy koni do gonitw
1. Na Toľze Wyścigów Konnyclr Hipodľom - Sopot w jednej gonitwie moŻe uczestniczyć

maksymalnie 10 korri w gonitwach galopem i 70 zaprzęgów w gorritwach kłusaków. JęŻeli na
zapisach okaŻe się, Źe zgłoszono więcej niŻ 10 koni lub 10 zaprzęgőw, będą one
kwalifikowane zgodnie z Rozpoľządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
maľca 2016 r w spľawie ľegulaminu wyścigów konnych.

2. Zapis konia do gonitwy może być dokonany ptzęz właściciela konia lub osobę przezniego
upoważnioną na piśmie'

3, Zapisy koni do gonitw naleĘ składaó zapomocą skanu podpisanego formularza zgłoszenia
konia do gonitw, pľzesłanego na adľes zapisy@hipodľom.sopot.pl , który następnie naleŻy
potwierdzió telefonicznie pod numeľem 505 993 478'

4. Zapisy koni do gorritw tozgrywanyclr na torze wyścigowym w Sopocie w dniach 10 i 11

lipca2021ľoku naleĄ składaó do dnĺa 30 czerwca 2021 roku do godziny 9:00' clla gonitw
w dniach 17 i 18 Iipca 2021r. naleŻy składać do 7 lipca 202lr. do godziny 9:00.

5. W uzasadnionych pľzypadkaclr oľganizator wyścigów może ustalió inne teľminy zapisów,
ogłaszając to w sposób zwyczajawo pľzyjęty.

6, Zapis powinien odpowiadać wszelkim waľunkom okľeślonym w $ 48 ust. 4 Rozporządzenia,
atakżębyć, czytelny i nie budzący żadnych wątpliwości. Zapis powinien zawierać okľeślenie
gonitwy, do któľej koń jest zapisany' z podaniem jej daty i numeru, nazwę konia' imię i
nazwisko albo nazwę właściciela konia, imię i nazwisko trenera, imię, nazwisko oľaz
kategoľię jeŹdŹca, waBę, jaką koń ma nieść w gonitwie, informacje dotyczące ogľaniczenia
pola widzenia u konia,udział konia w gonitwie w okularaclr, dosiadanie konia bezbata,podpis
osoby zgłaszającej konia do gonitwy.

7. Zapisy są tajne do momentu ich urzędowego ujawnienia.
8. osobą upoważnioną do przyjmowania zapisów jest Pani Magdalena Sĺestrzencewicz tel.

505 993 478 . W ľazie nieobecności Pani Magdaleny zapisy będzie przyjmowała inna osoba,
posiadająca pełnomocnictwo do pľzyjmowania zapisów.

9' Koń może być, zgłoszony w jednym zapisie tylko do jednej gonitwy. (Nie dotyczy kłusaków).
10. Po dokonaniu zgłoszęń nię moŻna czynić, w nich żadnyclr zmian, jak ľównieŻ nię lnoŻna

zastępować đokonanych zgłoszeń innymi.
1l. osoba, o której mowa w punkcie 9, pľzyjmuje zapisy na niejawnym posiedzeniu i weryfikuje

ich pľawidłowość. W pľzypadku, gdy do gonitwy nie zostanie skutecznie zgłoszona liczba
koni zgodna z $ 21' Rozpoľządzenia, mogą byó do tej gonitwy zgŁoszone konie w teľminie
dodatkowym w sposób opisany w pkt.3 i 4, do godziny 13:00. Jeżeli osoba dokonująca zapisu
prowadzi stajnię wyścigową poza Wľocławiem, powinna zapewnió osobie pľzyjmującej
zapisy moŻliwość kontaktu telefonicznego. JeŻeli w drugim teľminie nie zgłosi się
odpowiednia ilość koni do gonitwy, to gonitwa ta zostaje skľeślona'

|2. orgaĺizatoľ wyścigów - Hipodrom Sopot Spółka Z o.o,) po tlzyskaniu zgody Pľezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych moŻe ľozpisaó gonitwy dodatkowe.

13. Po zakonczeniu pĺzyjmowania zapisów osoba przyjmująca zapisy odtajniają je. Następnie
odbywa się losowanie numerów staľtowych dla poszczególnych koni, któľe to numęľy są
j ednocześnie numerami do zakładów wzaj emnych.
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$2 Oplaty za zapisy koni do gonitw
1. \ĺĺraz z zapisem konia do gonitwy naleŻy wnieśó opłatę, która składa się z części stałej oľaz

zmiennej. Dla koni pełnej kľwi angielskiej, czystej kľwi arabskiej oraz koni półkľwi wynosi:
a) Do gonitw płaskich część stała opłaty zazapis wynosi 150 zł (słownie: sto pięédziesiąt

złotych) bľutto. Część, zmienna opłaty za zapis do gonitw krajowych 2 7o (słownie: dwa
pľocenty) nagľody za I (pierwsze) miejsce'

2. Dla kłusaków częśó stała wynosi 40 zł (słownie: czterdzieści złotyclr). Część, zmienna opłaty
zazapis do gonitw wynosi 2 7o (słownie: dwa procenty) nagrody za I (pieľwsze) miejsce

3. Zarőwno część, stałajak i zmienna opłaý zazapis konia do gonitwy moŻe ulec podwyższeniu
w pĺzypadku zmiany stawek obowiązuj ących podatków.

4. opłatę za zapis ĺaleŻy wnieśó w kasię oľganizatoľa wyścigów ltrb na konto organizatora
wyścigów Bank PKo BP 73 1440 1101 0000 0000 1146 9353 jednocześnie ze zgłoszenienr
zapisu konia do gonitwy oplaĘ za zapis mogą być kľedytowane przez oľganĺzatoľa
wyścigów i w takim wypadlĺu będą potrącone z nagľody dodatkowcj lub z należnych
nagród.

5. Częśi stałą opłaty zazapis w gonitwie koni pełnej kľwi angielskiej, czystej krwi aľabskiej
oľaz koni półkrwi organizator przeznacza na opłacenie:
a) jeźdżca dosiadającego konia w gonitwie płaskiej - w wysokości 110 złotych bľutto

(słownie: sto dziesięć złotych),
b) obsługi stajni w gonitwach płaskich i płotowyclr - w wysokości 40 złotych bľutto

(słownie: czteľdzieści złotych).
W pľzypadku, gdy konia dosiada jeździec amatoľ ($ 120 ust. 1 pkt l Rozpoľządzenia), część,
stała opłaty w wysokości przewidziarrej dla jeżdżca zostaje zwrócona właścicielowi.

6. Częśó stałą opłaty za zapis w gonitwie kłusaków oĺganizator przeznacza na opłacenie
powożącego - w wysokości 40 z}otych brutto (słownie: cztęrdzieści złotych).

$3 Wycofanie koni z gonĺtw
1. Wycofanie konia z gonitwy powinno byÓ dokonane w foľmie pisemnej przez właściciela

konia lub osobę przez niego upoważnioną, w terminie do godziny 9.00 w cĺniu
poprzedzającym gonitwę, w któľej dany koń ma uczestnic'zyć. odpowiedni wniosek zgodny
z $53 Rozpoľządzenia naleŻy złoŻyć, u oľganizatora wyścigów osobiście lub pľzesłai
podpisany skan na adľes agor1zina@sopot.pl , a następnie potwierdzić telefonicznie pod
numeľem 725 857 000.

2. w pľzypadku wycofarria ze wzg|ędów weterynaryjnych wniosek powinien być potwierdzony
przęz upowaź:nionego lekarza weterynarii

3. Wycofanie konia w okľesie od godziny 9.00 w dnirr poprzedzającym gonitwę, w któľej dany
koń ma uczestniczyó, do momentu rozpoczęcia gonitwy może byi đokonane jedynie na
wniosek upowaznionego lekarza weterynaľii. Wniosek w tej spľawie na\eży złożyć,
uPľzewodniczącego Komisji Technicznej lub upoważnionego przez niego człon|<aKomisji
Technicznej.

4. oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy jest nieodwołalne.

$4 oplaty za wycofanĺe konia z gonĺtw
5. Wycofanie konia z gonitwy ptzez właściciela konia lub osobę przez niego upoważnioną

podlega opłacĺe w wysokoś ci 40Á (słownie: cztery procent) nagrody za I (pieľwsze) miejsce
w gonitwie, do któľej koń był zapisany, natomiast wycofanie konia na wniosek lekarza
weterynaľii podlega oplacie vy wysokoścĺ 2o/o (słownie: dwa pľocent) nagľody
za I (pieľwsze) miejsce w gonitwie, do któľej koń był zapisany,

6. W razie wycofania konia z gonitwy nie zwľaca się części zmiennej opłaty, o której
mowa w $2.
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$5 Zmiana jeźdźcal powożącego
1 . Właściciei konia ltrb osoba pľzez niego upoważniona na piśmie nroże dokonać zmiany jeżdżca

lub powożącego osobiście w księgowości Hipodľornu Sopot ltrb mailowo na adľes
ilĺlĺlĺlzillł(í4sĺtptlt.pl do goclziny 9 raĺlo w dniu poprzedzającynr gonitwę.

2. Po tym czasie można dokonaó zmiany jeŹdżcalpowożącego dopieľo w drriu gonitwy,
zgłaszającją sędziemu tt wagi i stosując zasadę uczen za ucznia, dŻokej za dzokeja ítp.

$6 Nagrody wyścigowe i pľemie
1. Wpĺowadza się nagľody pienięŹne dla właścicieli, tľeneľów i jeżdżcőw koni, któľe w danej

gonitwie zajęły kolejnych pięć pieľwszych miejsc. Wysokość rragľody pieniężrrej okľeślona
jest w warunkach danej gonitwy.

a) Nagľoda pierriężna za dane miejsce w gonitwie płaskiej wypłacana jest pľzez organizatoľa
wyścigów w następtłjący sposób: 857o (słownie: osiemdziesiąt pięó pľocent) kwoty otľzymuje
właściciel konia, 107o (słownie: dziesięć procent) kwoty otľzymuje tľeneľ konia, a 5o/o
(słownie: pięć pľocent) kwoty otľzyrnuje jeŹdziec. W przypadką gdy konia dosiada jeŹdziec
amatoÍ, nagro dę pľzy sługuj ą cą j eżdżcowi otrzymuj e właści ci el koni a.

b) Dla wyścigów kłtrsaczych wpľowacĺza się nagľody pienięzne dla właścicieli koni za zďjęcie
pieľwszych pięciu miejsc w danej gonitwie.
Wysokość nagľody pierrięznej okľeślona jest w waľunkaclr clanej gonitwy.

2. Wpľowadza się nagrodę dodatkową dla właściciela konia pełnej krwi angielskiej, czystej kľwí
aľabskiej, koni półla'wi otaz kłusaków w wysokości 500 zloĘch (słownie: pięćset zł) za
pieľwszy ważny staľt konia (minięcie pruezkonia korrtľstaľteľa) na sopockim mityngu'

3. Wprowadza się nagľodę dla właściciela konia pełnej kr'wi angielskiej, czystej kľwi aľabskiej
oraz kłusaków w wysokości 200 zlotych (słownie: dwieście zł) zakaŻdy kolejny waŻny staľt
konia (minięcie przez konia kontrstaľteľa) na sopockim mityngu.

$7 Postanowĺcnia końcowe
1. Hipodľom Sopot zapewnia dla korri bezpŁatnie boksy zpierwszą ściółką na dni wyścigowe' w

pozostałe clni obowiązuje opłata za mędia w wysokości 15 zl za dobę.
2. organizatot zastrz.ega' że osoby doprowadzające konie do gonitwy, tj' obsługrrjące stajnię,

muSZą mieć ukończony 1 6 ľok zycía.
3. W spľawach nietlľegulowanych w Regulaminie stosuje się pľzepisy Rozporządzenia Ministľa

Rolnictwa i Rozwojrr Wsi z dnia24 maľca 2016r.
4' Nirriejszy ľegulamin wchodzi w Życie z clnienr poclpisarria i obowiąztrje do końca sęZonll

wyścigów konnyclr 202I w Sopocie.

Sopot, clnia 1l czerwcaŻ02l roku
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HIPODROM SOPOT SP. z o.o.
ul.Polna 1 ,81-745 SoPot

NIP 585-10-01-930, Reg. 190459490
bl. |5l| 55í-78.96, írr (ĺs} 5tldô.łl'cĺrü. |5tl 55t'í''71

e-mail : hipodrom@sopoĺ.nl
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