
ZARZĄDZENIE NR 05/2023

PREZEsA PoLSKIEGo KLUBU wYŚCIGÓw roľNYCH
z dnia 23 stycznia 2023 r.

w spľawie ustalenia pľzykładowych wzoľów podków zabľonionych i dopuszczonych do stosorvania
w gonĺtwach ľozgľywanych na teľenie Rzeczypospolĺtej Polskiej oľaz sposobu okucĺa.

Na podstawie $18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z ďnia 24 maľca 20L6 r. w

spľawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18.04.2016 ľ. poz. 536) i w zw. z Art. 7

Międzynaľodowego Poľozumienia nt. hodowli, wyścigów ĺ zakładów wzajemnych (International

Agľeement on Bľeeding, Racing and Wageľing) opublikowanego przez IFHA, Polski Klub Wyścigów

Konnych ustala pľzykładowe wzoÍy podków zabľonionych i dopuszczoĺych do stosowania w gonitwach

ÍozgÍywanych na teľenie Rzeczypospolitej Polskiej oľaz sposób okucia.

$1

1. Konie biorące udział w wyścigach rozgľywanych galopem muszą mięi okute pĺzynajmniej pľzednie

koŕrczyny podkowami, któľych spodnia powierzchnia jest płaska i eładka. oznacza to, Że kĺawędzie
podkowy (wewnętrzna i zewnętľzna) musząbyć jednakowej wysokości oraz przylegai na całĄ swojej

długości do pođłoża' obydwie kľawędzie nie mogą posiadai przeÍw) mÚszą byÓ ľówne i jednolite na

całej swojej długości. Ramiona podków nie mogą byó ostľo zakoÍlczone, zastosowane wzmocnienia

podków nie mogą wystawai poza jej obrys. Główki podkowiaków nie mogą wystawaó więcej niz 2

mm ponad powieľzchnię podkowy. Stosowanie większych pođkowiaków í zębca ĺa przedzie

podkowy oraz ocelí na końcach ramion podków jest zabronione.

2. 'Wyłącznie zazgodąKomisji Technicznej dopuszcza się stosowanie innych podków, níŻprzyl<ł.adowo

przedstawione, jeśli spełniają wymogi zawarte w ust. 1 oruz są bezpieczne dla do koni bioľących

uđziaŁ w gonitwie (m.in. bľak wystających elementów).

3. Wzory pľzykładowych podków nieđozwolonych i dopuszczonych do stosowania w gonitwach

ľozgtywaÍych galopem pokazano w Załączniku do zarządzenia.

4. W pľzypadku kłusaków, jeżeli mają startowaó podkute, obowiązuje stosowanie pođków płaskich

i gładkich zgodnych zwzotamízawattymíw Załączniku đo zarządzenia.

$2
Zarządzeníę wchodzi w Życie z ďnięm podpisania.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
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Załącznik ďo Zaľząďzenia Pľezesa PKWK
Nľ 5/2023 z23.0l.2023 r.

WZORY PODKOW NIEDOZWOLONYCH W POLSCE

*,

.,



WZORY PODKOW DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W GONITWACH W POLSCE
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