
ZARZĄDZENIE NR 03/2022
PREZESA PoLsKIEGo KLUBU wYŚcIGÓw roľNYCH

z dnia 20 stycznia2022 r.

w spľawie nagľód dodatkowych Polskĺego Klubu Wyścigów Konnych - dalej o,PKwK' (w ľamach planu
nagród dodatkowych na |ata 2020-2025) dla właścicĺeli i hodowcĺĺw konĺ pełnej kľwi angĺelskĺej'
arabskĺch crystej kľwi, konĺ ras półkľwi oľaz kłusaków polskiej hodowli, których konĺe bĺoľą udzĺał w
gonitwach w sezonĺe 2022 na toľach wyścigowych w Polsce.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 o wyścigach konnychz dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U. z2020 t.,poz.1354)
zaruądzam, co następuj e :

s1
Nagľoda dodatkowa dla właścĺcieli koni

1. Dla właścicieli koni pełnej kĺwi angielskiej hodowli kľajowej wpisanych do PSB, koni aľabskich czystej

kľwi hodowli kĺajowej wpisanych do PASB, koni ľas półkľwi polskiej hodowli wpisanych do odpowiednich
ksiąg oraz kłusaków hodowli kľajowej wpisanych do PKSK, Polski Klub Wyścigów Konnych wprowadza

''agródy 
dodatkowe dla koni bioľących udział w gonitwach płaskich, płotowych i przeszkodowych oraz

gonitwach dla kłusaków, rozgrywanych w Polsce đo 31.12.2022 roku, w wysokościach:
a) dla koni pełnej kľwi angielskiej:

- 2łetnie - 40% od nagrody wygľanej przezkonia w gonitwie,
- 3-letnię - 25% od nagľody wygranej ptzezkonia w gonitwie,
_ 4łetnie i staľsze - t5% od nagrody wygranej przęzkonia w gonitwie;

b) dla koni aĺabskich czystej kľwi:
- 3-letnie - 40% od nagľody wygľanej ptzezkonia w gonitwie,
- 4Jetnie - 25% od nagľody wygľanej przezkonia w gonitwie,
- S-lętnie i staľsze - 15% od nagrody wygľanej ptzęzkonia w gonitwie;

c) dla koni ras półkĺwi:
-25% od nagľody wygľanej ptzezkonia w gonitwie;

d) dla kłusaków:
-25% ođ nagrody wygľanej pÍzezkonia w gonitwie

2. Nagľoda dodatkowa należna jest właścicielom:
a) któľych konie są zarejestrowane i zgłoszone do tľeningu w Polsce, w momencie rozgľywania gonitwy,

b) któľych konie nie zostały zdyskwalifikowane.
3. Ńug.ođu dodatkowa nie będzie wypłacana w przypadku udziału koni w gonitwach pľzewidzianych

wyłącznie dla koni hodowli polskiej, wpisanych do PSB lub PASB.

$2
Nagroda dodatkowa dla właścĺcieli konĺ pełnej kľwĺ angielskiej

1. Dla właścicieli koni pełnej krwi angielskiej hodowli kĺajowej wpisanych do PSB, których konie zajmąpłatne

miejsca w gonitwach:
a) ĺľestminster Deľby - G] PoL (kat'A)'
b) ĺ]tlielką ĺľ'aľszawską - GI PoL (knt. A),

c) Nagroda Liry (oalĺs) - L (kat' A)
Polski Ĺtuu wyscigów Konnych wpľowadza nagľodę đodatkową w wysokości 25% kwoty od nagľody

wygranej pruęzkonia w gonitwie.
2. Nagľoda dodatkowa należna jest właścicielom:

a) których konie są zaľejóstľowane i zgłoszone do tľeningu w Polsce w momencie ľozgrywania gonitwy,

b) któľych konie nie zostďy zdyskwalifikowanę.



$3
Nagroda dodatkowa dla hodowców

1. Dla hodowców koni hodowli krajowej: pełnej krwi angielskiej wpisanych do PSB, aľabskich czystej krwi
wpisanych do PASB, koni półkľwi wpisanych do odpowiednich ksiąg ras półkľwi oraz kłusaków wpisanych

dó prsr, Polski Klub Wyścigów Konnych wpľowadza jednotazowąnagrodę dodatkową w wysokości 10%

od łącznej kwoty, jaką wygrają konie danego hodowcy w sezonie 20Ż2 w gonitwach rozgľywanych na

torach w Polscę.
Ż. Nagroda zostanie wypłacona po zakoÍlczeniu sezonu wyścigowego2022.
3. Nagroda dodatkowa nie będzie wypłacana w przypadku udziału koni w gonitwach przewidzianych

vłyłącznie dla koni hodowli polskiej, wpisanych do PSB lub PASB.

s4
1. W pľzypadku, gdy koń jest współwłasności kilku osób ťrzycznych lub podmiotów, wszystkie nagrody

doďatkôwe 
'ą 

piryrru*ane i wypłacane propoľcjonalnie do ,ldzíú'ów zadeklarowanych otganizatotowi w

dyspozycji ťrnansowej właściciela konia' dotyczącej nagľód pieniężnych wygranych w gonitwach w sezonie

202Ż.
Ż. W pľzypadku, gdy hodowcą konia jest kilka osőb ťlzyczĺych lub podmiotów, wszystkie nagľody dodatkowe

są pÍzyznawane i wypłacane pľopoľcjonalnie do udziaŁőw zadeklarowanych w PKWK w dyspozycji

ťrnansowej hodowcy konia dotyczącej nagród pieniężnych wygranych w gonitwach w sezonie 2022.

3. Pod pojęciem ''właścicielkonia'' ľozumie się osobę ťlzycznąlub podmiot zarejestľowany w PKWK zgodnie

ze zýoszeniem konia do sezonu 2022 zpőŹniejszymi zmianami.
4. Pod pojęciem,'hodowcy koniď'rozumie się Żyjącąosobę ťlzyczną, prowadzącą aktywną dziaŁalĺość, osobę

p'u*ą iub jednostkę organizacyjną, zaľejestrowaną jako hodowca w PSB, PASB, odpowiednich księgach

koni ras półkľwi oľaz PKSK.
5. Pod pojęciem ''koń hodowli kľajowej'' ľozumie się, że hodowcą konia jest podmiot będący osobą ťĺzyczĺą,

p.u*ą iub jednostką oľganizacyjĺą, mającą miejsce zamięszkania, siedzibę lub zatząd na teľytoľium

Rzeczypospolitej Polskiej .

$s
Wypłata nagród dodatkowych następuje w sposób okĺeślony w porozumieniach o współpracy, zawartych

pońięo"y polstim Klubem Wyścigów Konnych a organizatorami wyścigów konnych na poszczęgólnych

torach wyścigowych.

$6
Waľunkiem wpľowadzenia nagród dodatkowych dla właŚcicieli i hodowców koni polskiej hodowli w latach

2O2O-Żo25 jeit coroczne zatwierdzenie planu finansowego dla Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

zawierającego Zaręzetwowane środki na powyższe nagľody.

s7
Zaruąđzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Polskiego Konnych

imoniuk


