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"'TflľJľľľfr"vęffi$'q"pisywanĺakoni ĺlo gonitĺv' rľycofywania koni z gonihv' wysokości oplat
zazapis i wycofanie koni, maksymalną lĺczbę koni mogących brać udzĺal w gonĺtwůeo liczbę
miejsc płatnych w gonitĺvĺe,podział nagľód půeniężnych pomiędzy wlaścícĺela,
tľeneľa i
jeźdlźcaoľaz nagľĺíddodatkowych .
obowiazuiacy w sezonie 2022 nn Toľze Wvścigów Konnvch Hinodrom

_

Sopot.

Na podstawie Rozpoľządzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniaŻ maľca 2016r w spľawie
ľegulaminu wyścigów konnych (Dz' U. z 18.04.Ż016 poz. 536). nvanego da1ej Rozporządzeniem,
ustala się, co następuje:
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$1 Zapisy koni do gonĺtw

Na Toľze Wyścigów Konnych Hipodrom - Sopot w jednej gonitwie może uczestniczyć,
maksymalnie 10 koni w gonitwach galopem i l0 zaptzęgów w gonitwach kłusaków. Jeżeli na
zapisach okťzę się' że zgłoszono więcej niz 10 koni lub IO zaptzęgów, będą one
kwaliÍikowane zgodnie zRozpotządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniaŻ4

maľca 2016 r w spľawie regulaminu wyścigów konnych'
Zapis konia do goniĺľymoŻe być, dokonany przez właścicielakonia lub osobę przez niego
upoważtrioną na piśmie.
Zapisy koni do gonitw naleĘ składać za pomocą skanu podpisanego foľmularza zgłoszenía
konia do gonitw, pľzesłanego na adres zapisy@hipodrom.sopot.pl , który następnie należy
potwieľdzić telefonicznie pod numęrem 505 993 478.
Zapisy koni do gonitw tozgrywaľych na toĺze wyścigowym w Sopocie w đniach9 i 10 lipca

2a2Ż roku naleĘ składać do dnia Ż9 czerwca 2022 roku do godziny 9:00, dla gonitw

w dniach 16 i t7 lipca}ü2Żr, naleĘ składai do ó lipca 2022r, do gođziny9:00.
W uzasadnionych pľrypadkach oľganizator wyścigów może ustalió inne teľminy zapisów'
ogłaszając to w sposób zvłyczĄowo przyjęty.
Zapis powinien odpowiadaó wszelkim warunkom okĺeślonymw $ 48 ust. 4 Rozpoľządzenia,
atakŻę byó czytelny i nie budzący żadnych wątpliwości. Zapis powinien zawieľać określenie
gonitwy, do której koń jest zapisany' z podaniem jej daty i numeľu, nazwę konia, imię i
nazwisko albo nazwę właścicięlakonia, imię i nazwisko tľenera, imię, nazwisko oľaz
kategorię jeżdźca,wa89, jaką koń ma nieśćw gonitwie, infoľnracje dotyczące ogľaniczenia
pola widzenía u konia' udział konia w gonitwie w okulaľach, đosiadaniekonia bez bata, podpis
osoby zgłaszającej konia do gonitwy.
Zapisy są tajne do momentu ich urzędowego ujawnienia.

osobą upoważnioną do pľzyjnrowania zapisów jest Pani Magdalena Siestľzencewicz tel'
w razie nieobecności Pani Magdaleny zapisy będzie przyjmowałainnaosoba,
posiadająca pełnomocnictwo do pĺzyjmowania zapisów.
Koń może byé zgłoszony w jednym zapisie tylko do jednej gonitwy. (Nie doĘczy kłusaków).
Po dokonaniu zgłoszeń nie można czynić, w nich żadnych zmian, jak ľównieŻ níe moŻna
zastępowaó dokonanych zgłoszen innymi.
osoba, o której mowa w punkcie 9, pľzyjmuje zapisy na niejawnym posiedzeniu i weryfikuje
ich prawidłowośó.W przypadku, gdy do gonitwy nie zostanie skutecznie zgłoszoĺallczba
koni zgodna z $ 21, Rozporządzenia, mogą być do tej gonitwy zgłoszone konie w teľminie
dodatkowym w sposób opisany w pkt.3 i 4, do godziny 13:00. Jeżeli osoba dokonująca zapisu
pĺowadzi stajnię wyścigowąpoza Wľocławiem, powinna zapewnić, osobię pĺzyjmującej
zapisy moŹliwośó kontaktu telefonicznego. JeŻeli w dľugim teľminie nie zgłosi się
odpowiednia ilośó koni do gonitwy, to gonitwa tazostaje skreślona.
oľganizator wyścigów - Hipodľom Sopot Spiłka z o.a., po uzyskaniu zgody Pľezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konĺych może ĺozpisaÓ gonitwy dodatkowe'
Po zakoŕrczeĺiu przyjmowania zapisów osoba pĺzyjmująca zapisy odtajniają je. Następnie
odbywa się losowanie numeľów staĺtowych dla poszczególnych koni, które to numery są
jednocześnie numeľami do zakładów wzajemnych'
505 993 478 .
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$5 Zmiana ieź'dźealpowożącego
Właścicielkonia lub osoba przez niego upoważníona na piśmiemoże dokonaó zmiany jeżdżca
lub powożącego osobiściew księgowości Hipodľomu Sopot lub mailowo na adľes
agodzina@sopot.ol do godziny 9 ľano w dniu poptzedzającym gonitwę.
Po Ęm czasie możryla dokonai zmiaĺy jeŹdżcalpowożącego dopiero w dniu gonitwy,
zgłaszając ją sędziemu u wagi i stosując zasadę uczeízaucznia, dżokej za đzokejaítp.
$6 Nagľody wyścĺgowei pľemie
Wprowadza się nagľody pienięzne dla właścicieli,tľenerów i jeźdŻcőw koni, któľe w danej
gonitwie zajęły kolejnych pięó pierwszych miejsc. Wysokośćnagľody pienięŹnej okĺeślona
jest w waľunkach danej gonitwy.
Nagľoda pieniężna za dane miejsce w gonitwie płaskiej wypłacana jest ptzez otganizatora
wyścigówwnastępujący sposób:85%o (słownie: osiemdziesiątpięó pľocent) kwoĘ otrzymuje
właścicielkonia, 107o (słownie: dziesięć procent) kwoty otrzymuje tľener konia, a 5o/o
(słownie: pięć procent) kwoty otľzymuje jeżđziec.W pľzypađku,gdy konia dosiaďa jeżdziec
amator, nagľodę pĺzysługuj ąc ą jeźdżcowiotľzymuj e właścicielkonia.
Dla wyścigów kłusaczych wpľowadza się nagrody pieniężne dla właścicielikoni za zĄęcie
pierwszych pięciu miejsc w danej gonitwie.
Wysokośó nagľody pienięznej określonajest w waľunkach danej gonitwy.
Waľunkiem wypłaty nagrody w gonitwie jest dostarczenie lub przesłanie oĺganizatoľowi
aktualnych dokumentów :
oświadczenie właścicie|alttenera/jeżdżcalpracownika obsługi stajni oraz
dyspozycji ťlnansowej.
Wpľowađzasię nagľodę dodatkową dla właścicielakonia pełnej kĺwi angielskiej, cąystej kĺwi
arabskiej, koni półkĺwioruz kłusakiw w wysokości500 zlotych (słownie: pięćset zł) za
pieľwszy ważĺystart konia (minięcie pľzez konia kontrstarteľa) na sopockim mityngu.
Wpľowadza się nagrodę dla właścicielakonia pełnej krwi angielskiej, czystej krwi aľabskiej
oľaz kłusaków w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście z}) zakażdy kolejny ważny staľt
konia (minięcie przezkonia kontľstaľtera) na sopockim mityngu.
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$7 Postanowienia końcowe

Sopot zapewnia dla koni bezpłatnie boksy zpietwszą Ściółką na dni wyścigowe, w
pozostďe dni obowiązuje opła1a za media w wysokoścí2Dz| za dobę.
organizator zasttzega, że osoby dopľowadzające konie do gonitwy, tj. obsługujące stajnię,
muszą mięć ukończony 1'6 rok życia.
W spľawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Rozpotządzenia Ministľa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia24 maľca 2016r.

4. Niniejszy

ľegulamin wchodzi w Ęcie z dniem podpisania
wyścigów konnych 20Ż2 w Sopocie.
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obowiązuje do końca Sezonu

PREZEs ZARZĄDU
Sopot' dnia 30 maja20Ż2 roku
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