
Z^RZĄDZENIE NR 07/2022

PREZESA PoLsKIEGo KLUBU wYŚCIGow roľNYCH
z dnia l' lĺwietnĺa 2022 r,

w spľawie ustalenia pľzykładowych wzoľów podkĺów zabľonionych i dopuszczonych do stosowania
w gonitwach ľozgľywanych na teľenie Rzeczypospolitej Polskiej oľaz sposobu okucia.

Na podstawie $18 ust. 1 Rozpotządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z đnia24 marca2016 r. w
sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18.04.2016 r. poz. 536) i w zw. z Art. 7
Mĺędzynaľodowego Poľozumienĺa nt. hodowlĺ, wyścĺgów ĺ zakladĺíw wzajemnych (Inteľnational

Agreement on Bľeeding, Racing and Wageľing) opublikowanego pÍzęz IFHA, Polski Klub Wyścigów
Konnych ustala przykładowe wzory podków zabronionych i dopuszczonych do stosowania w gonitwach

ÍozgtywaÍIych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oľaz sposób okucia.

$1
1. Konie biorące uďział w wyścigach rozgľywanych galopem muszą mieó okute przynajmniej pľzednie

kończyny podkowami, których spodnia powierzchnia jest płaska i eładka. oznaczato, że krawędzie
podkowy (wewnętrzna i zewnętrzna) muszą byó jednakowej wysokości oľaz ptzylegać na całej swojej

długości do podłoża. obydwie kĺawędzie nie mogą posiadaó przerw, muszą byó równe i jednolite na

całej swojej długości. Ramiona podków nie mogą byó ostro zakoĺczone, zastosowane wzmocnienia
podków nie mogą wystawaó poza jej obrys. Główki podkowiaków nie mogą wystawaó więcĄ niż 2
mm ponad powierzchnię podkowy. Stosowanie większych podkowiaków ĺ zębca ĺa przeđzie

podkowy oraz oceli na końcach ramion podków jest zabronione.

2. Wyłączníe zazgođąKomisji Technicznej dopuszcza się stosowanie innych podków, nizprzyl<ładowo
pľzedstawione, jeśli spełniają wymogi zawarte w ust. l oraz są bezpieczne dla do koni bioľących
udziú' w gonitwie (m.in. brak wystających elementów).

3. Wzory przykłađowych podków niedozwolonych i dopuszczonych do stosowania w gonitwach

rozgrywanych galopem pokazano w Załączniku đo zarząđzenia.

s2
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Pľezes
Polskiego Klubu ĺľyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek



WZORY PODKOW NIEDOZWOLONYCH W POLSCE
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wZoRY PoDKÓw DOPUSZCZONYCH Do TOSOWANIA W GONITWACH W POLSCE
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