
HIPODROtuI SOPOT Sp. z o.o.
ul.Polna 1, g1-74S Sopot

NIP 585-10-01-930, Reg. 190459490
tel.(t8)55ĺ.78.90'íaxíĺ8l55t.00"|ł,conlĺ'ísEl551-ĺ7.7í REGULAMIN

"'TnľJľľffr3ľgi9ľďý'ť"pisywania koni ĺto gonitw, wycofywania konĺ z gonitw, rvysokoścĺ opłat
zazapis ĺ wycofanie konin maksymalną lĺczbę konĺ mogących braó uđział w gonĺtwie, liczbę

miejsc platnych w gonitwie, podzial nagľód pieniężnych pomiędry wlaściciela, treneľa í
ieź:đźea oľaz nagľód dodatkowych.

oborviazuiacy w sezonie 2022 na Torze Wvścigórv Konnvch }IiÍrodľom - Sopot.

Na podstawie Rozpoľządzęnia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnlaŻ4 maľca 2016r w spľawie
ľegulaminu wyścigów konnych (Dz. ĺJ. z 18.04.20!6 poz. 536), rwanego da1ej Rozpoľządzäniem,
ustala się' co następuje: 

$1 Zapĺsy koni đo gonĺtw
1. Na Toľze Wyścigów Konnych Hipodľom - Sopot w jednej gonitwie może uczestniczyć,

maksymalnie 10 koni w gonitwach galopem l lO zaprzęgów w gonitwach kłusaków. Jezeli na
zapisach okaże się, Że zgłoszorro więcej niż 10 koni lub IO zaptzęgów, będą one
kwalifikowane zgodnie zRozpotządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwojrr Wsi z dnia24
maťca Ż016 r w spľawie ľegulaminu wyścigów konnych.

2. Zapis konia do gonitwy może byó dokonany ptzez właściciela konia lub osobę pľzez niego
upoważtrioną na piśmie'

3' Zapisy koni do gonitw ĺa|eżry składaó Za pomocą skanu podpisanego foľmulaľza zgłoszenia
konia do gonitw, pľzesłanego na adĺes zapisy@hipodrom.sopot.pi , który następnie nalezy
potwieľdzić telefonicznie pod numeľem 505 993 478.

4. Zapisy koni do gonitw fozgrywanych na torze wyścigowym w Sopocie w dniach 9 i t0 lipca
2022 ľoku naleĘ składać do dnia 29 czerwca 2022 roku do godziny 9:00, dla goniĺv
w dniach 16 i17 lipca2022r, na1eĘ składai do 6 lipca 2022r, do goĺlziny 9:00.5. W uzasadnionyclr ptry,padkach oľganizatoľ wyścigów może ustalić inne terminy zapisów,
ogłaszając to w sposób zv,ryczajowo pľzyjęty'

6, Zapis powirrien odpowiadaó wszelkim warunkom okĺeślonym w $ 48 ust. 4 Rozpoľządzenia,
atakŻę byó czytelny i nie budzący żadnyclr wątpliwości. Zapis powinien zawięrać okľeślenie
gorritwy, do któręj koń jest zapisany, z podaniem jej daty i numeľu, nazwę konia, imię i
nazwisko albo nazwę właścicięla konia, imię i nazwisko tľeneľa, imię, nazwisko oľäz
kategoľię jeŻdżca, wagę, jaką koń ma nieść w gonitwie, infoľnracje dotyczące ogľaniczenia
pola wídzenia u konia, łdzíałkonia w gonitwie w okuleľach, dosiadanie konia bez ňata, podpis
osoby zgłaszającej konia do gonitwy.

7. Zapisy są tajne do momentu ich rľzędowego ujawnienía.
8' osobą upoważnioną do pľzyjnrowania zapisów jest Pani Magdalena Siestľzencewicz tel'

505 993 478 . w razie nieobęcności Pani Magdaleny zapisy będzie pľzyjmowała inna osoba'
posiadaj ąca pełnomocnictwo do przyjmowania zapisów

9. Koń może być, zgŁoszony w jednym zapisie tylko do jednej gonitwy. (Ir{ie doĘczy kłusaków).l0. Po dokonaniu zgŁoszen nie można cz1nic w nich żadnycń zmian, jak ľównież nię moŻna
zastępować dokonanych zgŁoszen innymi.

l 1. osoba' o któľej mowa w punkcię 9, pľzyjmuje zapisy na niejawnym posiedzeniu i weryfikuje
ich pľawidłowośó. W pľzypadku, gdy do gonitwy nie zostanię skuiecznię zgłoszoni Iiczba
koni zgodnaz$2I Rozporządzenia, mogą być do tej gonitwy zgłoszone kđnie w teľminie
dodatkowym w sposób opisany w pkt.3 i 4, do godziny 13:00. Jezeli osoba dokontrjąca zapisu
prowadzi stajnię wyścigową poza Wrocławiem, powinna zapewnić osobie pľzyjmującej
zapisy możliwość kontaktu telefonicznego. Jężeli w dľugim teľminie nĺe 

"głosi'siiodpowiednia ilość koni do gonitwy, to gonitwa ta zostaje skľeślona.I2. oľganizatoľ wyścigów - Hipodrom Sopot Spółka z o.o., po uzyskaniu zgody Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych może rczpisaÓ gonitwy áodatkowe'l3. Po zakoŕrczeniu pľzyjmowania zapisów osoba ptryjmująca zapisy odtajniają je. Następnie
odbywa się losowanie numeľów'staĺtowych dla poszczególnych-koni, któie io ,ru'.iy .ą
jednocześnie numęľami do zakładów wzajemnych.



- $2 oplaĘ zazapisy koni do gonitw
1. 'Wraz z zapisem konia do gonitwy na.|2zl wnieśó opłaĘ, która składa się z części stałej oraz

zmiennej. Dla konipełnej krwi angielskiej, czystej kľwi arabskiej oraztöni poiłľwi lľýnosi:
a) Do gonitw płaskich częśó stała opłaý zaz'apis wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdliesiąt

złoých) brutto. 9ręs? zmienna opłaý za zapis do gonitw kĺajowych 2 %, $łównie: dwa
pľocenty) nagĺody za I (pieľwsze) miejsce.

2. Dla kłusaków część, stała wynosi 40 zl (słownie: czterdzieści złotycĘ. Część,zmienna opłaĘ
zazapis do gonitw wynosi 2 % (słowĺie: dwa pľocenty) nagtody zaÍ 1pĺ.i*s'") miejscä3. Zatőwĺo część stała jak i zmiennaopłaty zazapiskoniä-do goniiwy może ulec podłvýzszeniu
w przypadku zmiany stawek obowiązujących podatków.

4. opłatę za zapis naleĘ wnieśó w kasie organizatoľa wyścigów lub na konto organizatoľa
wyścigów Bank PKo BP 73 1440 1101 0000 0000 1146 93š3 jednocześnie ze zfroszeniem
zapisu konia do 

-gonitwy 
optaty za zapis mogą być kľedylowane przez oľganizatoľa

wyścigów ĺ w takim wypadku będą potľącone z nagrody dodatkowej lub z należnych
nagľód.

5. Częśé stałą opłaty za zapis w gonitwie koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi aľabskiej
oľaz koni półkrwi oľganizatoľ ptzeznaczana opłacenie:
a) jeżdżca dosiadającego konia w gonitwie płaskiej - w wysokości 110 złotychbrutto

(słownie: sto dziesięó złotych),
b) obsługi stajni w^gonitwach płaskich i ýotowych _ w wysokości 40 zŁoĘch bĺutto

(słownie: czteľdzieści złotych).
Wprzypadku, gdy konia dosiada jeździec amatoľ ($ 120 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia), częśó
stała opłaty w wysokościprzewidzianej dla jeźdźcazostajezwrócona właścicielowi.

6. Część, stałą opłaý za zapis w gonitwie kłusaków organizatot pÍzęznacza na opłacenie
powożącego - w wysokości 40 złoĘchbrutto (słownie: czterdzieścizłoĘch)'

$3 Wycofanie koni z gonĺtw
1' Wycofanie konia z goniĺvy powinno byó dokonan" * fo'*i. pisemnej przez właściciela

konia lub osobę przez ĺiego upoważnioną, w terminie oo goa'iny 9'00 w dniu
poptzedzającym gonitwę, w któľej dany koń ma uczestniczyć,. odpŇĺedníwniosek zgodny

" !51 Roz,porządzenia nalery zŁoĘć, u organizatoľa wyścigów osobiście lub pľžesłae
podpisany skan na adres agodzina@sopot.pl , a następniô pJtwie.dzió telefonicznie pod
numeľem 725 857 000.

2, w pľrypadku wycofania ze względów weterynaryjnych wniosek powinien być potwieľdzony
przez upoważnionego lekarua weterynarii

3. Wycofanie konia w okľesie od godziny 9.00 w dniu poprze dzającymgonitwę, w któľej dany
koń ma uczestniczyó, do momentu rozpoczęcia gonii*y .đz.-uyďĺotonane.1eaynĺe nä
wniosek upoważnionego lekarza weterynarii. wnio'.t w tej spľawie nalěiry złoĘć,
u Pľzewodniczącego Komisji Technicznej lub upoważnionego przez niego członkáKomis;í
Technicznej.

4. oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy jest nieodwołalne.

$4 opłaĘ za rvycofanie konia z gonĺtw
5' Wycofanie konia z gonitwy ptzez właściciela konia lňb osobę przez niego upoważnioną

podlega opłacie w rvy.s9kości 4Y" (słownie: cńery pľocent) 
"ugioay 

za l (pi"eľwśze) miejsce
w gonitwie, do któľej koń był zapisany, natomiašt wycofanie kónia na wniosek lekarza
weterynarii podlega opłacĺe w wysokoścĺ 2o/o (słownie: dwa procent) nagrody

- zaI (pieľwsze) miejsce w gonitwie, do któľej koń był zapisany.
6' W ľazię wycofania konia z gonitwy nie- zwľacá się częsci zmiennej opłaty, o któĘ

mowa w $2.

2



1. Właściciel konía lub oroou or"l7 ľ,ä'ää*"*:ľľ""ä"ńtii,g."*"r. dokonaó zmiany jeżdżca
lub powożącego osobiście w księgowości Hipodromu Sopot lub mailowo na adľes
agoclzina@sopot.pl do godziny 9 ľano w dniu poprzedzającym gonitwę.

2, Po tym czasie moina dokonaé zmiany jeźdżcalpowożącego dopieľo w dniu gonitwy,
zgłasza1ąc ją sędziemu u wagi i stosując zasadę uczeŕĺ za ucznia, dżokej za dŻokeja iip.

$6 Nagľody wyścigowe i pľemie
1, Wpľowadza się nagrody pienięzne dla właścicieli, tľenerów i jeżdżców koni, któľe w danej

gonitwie zajęły kolejnych pięó pieľwszych miejsc. Wysokośó nagľođy pieniężnej okľeśloná
jest w waľunkach danej gonitwy.

a) Nagroda píenięzna za danę miejsce w gonitwie płaskiej wypłacana jest ptzez otganizatora
wyścigów w następujący sposób: 857o (słownie: osiemdziesiąt pięć p.o..ni) kwoty ótĺzymuje
właściciel konia, 107u (słownie: dziesięć pĺocent) kwoty otĺzymuje tręneÍ konia, a 5ő/o
(słownie: pięó procent) kwoty otrzymuje j eŻdzięc. W przypadku, gdy konia dosiada jeżdziec
amatoľ, nagrodę pľzysługuj ąc ą j eźdźcowi otrzymuj e właściciel konia.

b) Dla wyścigów kłusaczych wpľowadza się nagľody pienięzne dla właścicieli koni za zajęcie
pierwszych pięciu miejsc w danej gonitwie.
Wysokość nagľody pienięznej okĺeślona jest w waľunkach danej gonitwy'

Ż. Waľunkiem wypłaty nagľody w gonitwie jest dostaľczenie lub przesłanie organizatoľowi
aktualnych dokumentów:

a) o świadczęni e właści ci el ďtrenerďj e żdżcď prucownika o b sługi staj ni oĺaz
b) dyspozycji finansowej.
3 ' Wpľowadza się nagľodę dodatkową dla właŚciciela konia pełnej kľwi angielskiej, czystej kĺwi

aľabskiej, koni półkĺwi oruz kłusaków w wysokości 500 zloĘch (słównie: lięeset zł) za
pierwszy ważny start koĺia (minięcie pľzez konia kontľstarteľa) na sopockim mityngu.

4. Wpľowadza się nagľodę dla właściciela konia pełnej kĺwi angielskiej, czystej kr.wi arabskiej
oľaz kłusaków w wysokości 200 złoĘch (słownie: dwieścię zł) zakizdy kolejny wazny staľt
konia (minięcie ptzezkonia kontľstaľtęľa) na sopockim mityngu.

$7 Postanowienia końcowe
1. Hipodľom Sopot zapewnła dla koni bezpłatnie boksy zpierwsząŚciółką na dni wyścigowe, w

pozostďe dni obowiązuje opłata za mędia w wysokości2l zlza dobę.
2. oľgatrizatoľ zasttzega, że osoby dopĺowadzające konie do gonitwy, tj. obsługuiące stajnię,

muszą mięć ukończony 76 ľok życia.
3. W spľawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministľa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnía24 maľca 20l6t.
4. Niniejszy ľegulamin wchodzi w Ęcíe z dniem podpisania i obowiązuję do końca sęzonu

wyścigów konnych 2022 w Sopocie.

PREZEs ZARZĄDU
Sopot, dnia 30 majaŻ022 toku So (. (

t(aja l(oczur'owska-Wawľzkiewiĺ:z
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