REGULAMIN
określający zasady zapisywania koni do gonitw, wycofywania koni z gonitw, wysokości
opłat za zapis i wycofanie koni, maksymalną liczbę koni mogących brać udział
w gonitwie, liczbę miejsc płatnych w gonitwie, podział nagród pieniężnych pomiędzy
właściciela, trenera i jeźdźca oraz nagród dodatkowych .
obowiązujący w sezonie 2009 na Torze Wyścigów Konnych Hipodrom - Sopot.
Na podstawie § 22 pkt 2, § 38 ust. 6, § 40 ust. 1, § 43 ust 1a i 1b oraz § 52 ust. 1, 2 i 6
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie
ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Z 2001 r. nr 90, poz. 1006 z późniejszymi
zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem, ustala się, co następuje:
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Zapis konia do gonitwy może być dokonany przez właściciela konia lub osobę przez
niego upoważnioną na piśmie.
Zapisy koni do gonitw należy składać do odpowiedniej skrzynki znajdującej się
w budynku trenerskim przy torze roboczym w Warszawie lub w biurze PKWK
w Warszawie. Zapisów można dokonywać również za pomocą przesłanego faksu na
numer 022 852 06 55, który następnie należy potwierdzić telefonicznie pod numerem 022
331 59 90. We Wrocławiu zapisy należy składać do oznaczonej skrzynki znajdującej się w
dziale Techniczno – Selekcyjnym w biurze WTWK-Partynice lub za pomocą przesłanego
faksu na numer 071 339 76 10 lub e-mail tor@wtwk-partynice.pl, które następnie należy
potwierdzić telefonicznie pod numerem 071 333 45 16 u osoby przyjmującej zapisy.
Zapisy koni do gonitw rozgrywanych na torze wyścigowym w Sopocie w dniach 11 i 12
lipca 2009 roku należy składać do dnia 30 czerwca 2009 roku do godziny 9.00, a dla
gonitw w dniach 18 i 19 lipca 2009 roku należy składać do 07 lipca 2009 roku do
godziny 9.00.
W uzasadnionych przypadkach organizator wyścigów może ustalić inne terminy zapisów,
ogłaszając to w sposób zwyczajowo przyjęty.
Zapisy należy składać na odpowiednich drukach, w oddzielnych kopertach na każdy dzień
wyścigowy, z wyraźnym oznaczeniem daty dnia wyścigowego w widocznym miejscu
koperty.
Zapis powinien odpowiadać wszelkim warunkom określonym w § 38 ust. 8
Rozporządzenia, a także być czytelny i nie budzący żadnych wątpliwości. Zapis powinien
zawierać określenie gonitwy, do której koń jest zapisany, z podaniem jej daty i numeru,
nazwę konia, imię i nazwisko albo nazwę właściciela konia, imię i nazwisko trenera, imię,
nazwisko oraz kategorię jeźdźca, wagę, jaką koń ma nieść w gonitwie, informacje
dotyczące ograniczenia pola widzenia u konia, udział konia w gonitwie w okularach,
dosiadanie konia bez bata, podpis osoby zgłaszającej konia do gonitwy.
Zapisy są tajne do momentu ich urzędowego ujawnienia.
Osobą upoważnioną do przyjmowania zapisów jest pani Krystyna Karaszewska
w Warszawie i pan Jakub Kasprzak we Wrocławiu.
Koń może być zgłoszony w jednym zapisie tylko do jednej gonitwy.
Osoba, o której mowa w punkcie 8, przyjmuje zapisy na niejawnym posiedzeniu
i weryfikuje ich prawidłowość. W przypadku, gdy do gonitwy nie zostanie skutecznie
zgłoszona liczba koni zgodna z § 20 Rozporządzenia, mogą być do tej gonitwy zgłoszone
konie w drugim terminie, podczas spotkania z osobami dokonującymi zapisu, które
odbywa się w dniu zapisów w sali konferencyjnej PKWK w Warszawie o godzinie 12.00
lub na Torze Wyścigów Konnych we Wrocławiu. Jeżeli osoba dokonująca zapisu
prowadzi stajnię wyścigową na terenie toru wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie
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lub we Wrocławiu, jej obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, natomiast jeżeli osoba
dokonująca zapisu prowadzi stajnię wyścigową poza tymi Torami, powinna ona zapewnić
osobie przyjmującej zapisy możliwość kontaktu telefonicznego. Jeżeli w drugim terminie
nie zgłosi się odpowiednia ilość koni do gonitwy, to gonitwa ta zostaje skreślona.
Organizator wyścigów - Hipodrom Sopot Spółka z o.o., po uzyskaniu zgody Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych może rozpisać gonitwy dodatkowe.
Po zakończeniu przyjmowania zapisów osoby przyjmujące zapisy odtajniają je. Następnie
odbywa się losowanie numerów startowych dla poszczególnych koni, które to numery są
jednocześnie numerami do zakładów wzajemnych.
Wraz z zapisem konia do gonitwy należy wnieść opłatę, o której mowa w § 38 ust. 4
Rozporządzenia. Opłata ta składa się z części stałej oraz zmiennej. Część stała opłaty
za zapis wynosi 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych) brutto do gonitw płaskich Część
zmienna opłaty za zapis do gonitw krajowych 2,5 % (słownie: dwa i pół procent) nagrody
za I (pierwsze) miejsce. Część stała opłaty za zapis kłusaków wynosi 150 złotych brutto
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych) a część zmienna opłaty za zapis kłusaków do gonitw
krajowych wynosi 2.5 % (słownie: dwa i pół procenta) nagrody za I (pierwsze) miejsce, a
do gonitw międzynarodowych dla kłusaków wynosi 3% nagrody za I miejsce i jest płatna
w terminach i wysokości określonej w warunkach danej gonitwy
Zarówno część stała jak i zmienna opłaty za zapis konia do gonitwy może ulec
podwyższeniu w przypadku zmiany stawek obowiązujących podatków.
Opłatę za zapis należy wnieść w kasie organizatora wyścigów lub na konto organizatora
wyścigów Kredyt Bank 57 1500 1706 1217 0004 8355 0000 jednocześnie ze zgłoszeniem
zapisu konia do gonitwy Opłaty za zapis mogą być kredytowane przez organizatora
wyścigów i w takim wypadku będą potrącone z nagrody dodatkowej lub
z należnych nagród.
Część stałą opłaty w gonitwie płaskiej za zapis organizator przeznacza na opłacenie:
a)
jeźdźca dosiadającego konia - w wysokości 80 złotych brutto (słownie:
osiemdziesiąt złotych),
b)
obsługi stajni - w wysokości 30 złotych brutto (słownie: trzydzieści złotych),
w imieniu której pieniądze wypłaca się kierownikowi stajni, a gdy stajnia nie
posiada kierownika, trenerowi.
W przypadku, gdy konia dosiada jeździec amator (§ 89 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia),
część stała opłaty w całej kwocie wypłacana jest kierownikowi stajni, a gdy stajnia nie
posiada kierownika, trenerowi.
Wycofanie konia z gonitwy powinno być dokonane w formie pisemnej przez właściciela
konia lub osobę przez niego upoważnioną, w terminie do godziny 9.00 w dniu
poprzedzającym gonitwę, w której dany koń ma uczestniczyć. Odpowiedni wniosek
(w przypadku wycofania ze względów weterynaryjnych potwierdzony przez
upoważnionego lekarza weterynarii) należy złożyć u organizatora wyścigów lub przesłać
faksem na numer 058 551 78 96, a następnie potwierdzić telefonicznie pod tym samym
numerem. Wycofanie konia w okresie od godziny 9.00 w dniu poprzedzającym gonitwę,
w której dany koń ma uczestniczyć do momentu rozpoczęcia gonitwy, może być
dokonane jedynie na wniosek upoważnionego lekarza weterynarii. Wniosek w tej sprawie
należy złożyć u Przewodniczącego Komisji Technicznej lub upoważnionego przez niego
członka Komisji Technicznej.
Wycofanie konia z gonitwy przez właściciela konia lub osobę przez niego upoważnioną
podlega opłacie w wysokości 5% (słownie: pięć procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce
w gonitwie, do której koń był zapisany, natomiast wycofanie konia na wniosek lekarza
weterynarii podlega opłacie w wysokości 2% (słownie: dwa procent) nagrody
za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany.
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W przypadku umotywowanej konieczności zmiany dosiadu jeźdźca zapisanego do danej
gonitwy, obowiązuje następująca procedura:
a)
do godziny 9.00 dnia poprzedzającego gonitwę, zmiany dokonuje właściciel konia
lub osoba przez niego upoważniona i składa ją u organizatora wyścigów,
b)
po godzinie 9.00 dnia poprzedzającego wyścigi, zmiany dokonuje właściciel konia
lub osoba przez niego upoważniona i składa ją sędziemu u wagi.
Przy zmianie dosiadu w terminie, o którym mowa w punkcie b) powyżej, obowiązuje
zasada: uczeń za ucznia, dżokej za dżokeja itd. W uzasadnionych przypadkach Komisja
Techniczna może wyrazić zgodę na dosiadania konia przez jeźdźca innej kategorii.
Na Torze Wyścigów Konnych Hipodrom - Sopot w jednej gonitwie może uczestniczyć
maksymalnie 10 koni. Jeżeli na zapisach okaże się, że zgłoszono więcej niż 10 koni, będą
one kwalifikowane według przynależności do wyższej grupy, następnie uwzględniana jest
suma dotychczasowych wygranych, ostatecznie o zapisie koni do gonitwy decyduje
losowanie.
Wprowadza się nagrody pieniężne dla właścicieli, trenerów i jeźdźców koni, które w danej
gonitwie zajęły: kolejnych pięć pierwszych miejsc w dniu 12 lipca i w gonitwach dla
kłusaków; kolejne cztery pierwsze miejsca w pozostałych gonitwach. Wysokość nagrody
pieniężnej określona jest w warunkach danej gonitwy. Nagroda pieniężna za dane miejsce
w gonitwie wypłacana jest przez organizatora wyścigów w następujący sposób: 85%
(słownie: osiemdziesiąt pięć procent) kwoty otrzymuje właściciel konia, 10% (słownie:
dziesięć procent) kwoty otrzymuje trener konia, a 5% (słownie: pięć procent) kwoty
otrzymuje jeździec. W przypadku, gdy konia dosiada jeździec amator, nagrodę
przysługującą jeźdźcowi otrzymuje właściciel konia.
Wprowadza się nagrodę dodatkową dla właściciela konia w wysokości 500 złotych
(słownie: pięćset zł). Nagrodę tę otrzymuje właściciel konia, który został przywieziony na
wyścigi, a po prawidłowym starcie minął kontrstartera i nie został zdyskwalifikowany
Nagroda wypłacana jest jednorazowo niezależnie od ilości startów konia w Sopocie.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca sezonu
wyścigów konnych 2009 w Sopocie.
Sopot, dnia 20 maja 2009 roku
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