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PROTOKÓŁ Z XXVI POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

odbytego 23 lutego 2012 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 1120 
 
Przewodniczący – Pan Paweł Krakowiak otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 13 członków Rady 

zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu 
członków Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Posiedzenie Rady prowadzone było przez Przewodniczącego Rady – Pana Pawła Krakowiaka. W posiedzeniu wziął 
ponadto udział Pan Feliks Klimczak - Prezes PKWK oraz zaproszeni do omówienia konkretnych punktów goście: Pan 
Adam Kraszewski - Prezes "Traf - Zakłady Wzajemne" i Pan Jakub Kasprzak - specjalista z  WTWK - Partynice. 

Ze względu na ograniczony czas Pana A. Kraszewskiego Przewodniczący rozpoczął posiedzenie od punktu 3. 
 

3. Sytuacja na rynku zakładów wzajemnych. Spotkanie z Panem Adamem Kraszewskim - Prezesem spółki Traf - 
Zakłady Wzajemne. 

 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie obecnej sytuacji zakładów wzajemnych i zmian, jakie zaszły od 

poprzedniej wizyty Pana A. Kraszewskiego. 
Pan A. Kraszewski: 

 Kończy się postępowanie ofertowe na e-portmonetkę. 
 Uruchomienie przyjmowania zakładów na wyścigi konne przez Internet jest pewne, może jedynie wystąpić niewielki 

poślizg, może ok. miesiąca od rozpoczęcia sezonu wyścigowego. 
 Ministerstwo Finansów nie wyraziło zgody na zmianę regulaminu przyjmowania zakładów w zakresie organizowania 

wspólnej puli z innymi sieciami, także zagranicznymi. Wniosek z taką zmianą został złożony do MF w październiku 
2011 r. 

 Wniosek do MF został przygotowany na podstawie analiz prawników Trafu (firma zewnętrzna). 
 Na początku marca planuje spotkanie z Ministrem Sawickim, aby przedstawić mu sytuację i uzyskać wsparcie w 

dążeniu do uzyskania zgody na wspólną pulę. Liczy także na współpracę i pomoc PKWK w tym zakresie. 
 Chciałby rozpocząć działalność przynajmniej na rynku Europy Środkowo - Wschodniej, co jest niemożliwe bez zgody 

MF. 
 Różnice w traktowaniu Trafu i zagranicznych podmiotów mogą wynikać z braku komunikacji między służbami 

operacyjnymi a MF. 
 Ze względu na ograniczony czas Pan A. Kraszewski porosił o przygotowanie i przekazanie mu konkretnych pytań na 

piśmie. 
 

Prezes F. Klimczak:  
 Wyraził zdumienie brakiem zgody MF na wspólną pulę, skoro inny operator zagraniczny E-Tote w Polsce taką zgodę 

uzyskał i przyjmuje zakłady na wspólną pulę. 
 Poinformował, że rozmawiał z Ministrem Rolnictwa o zmianie ustawy o wyścigach konnych i inicjatywie Rządu w 

kierunku zmian dotyczących odpisów z obrotów na rzecz wyścigów konnych i udało mu się go do tego przekonać. 
 PKWK czeka na ostateczną uchwałę zarządu totalizatora Sportowego akceptującą porozumienie zawarte przez 

PKWK i TS odnośnie puli nagród. 
 PKWK nie ma żadnego wpływu na działalność Trafu, który jest monopolistą w zakresie przyjmowania zakładów 

wzajemnych na wyścigi konne w Polsce. 
 Sprzedawanie zakładów do państw ościennych może być nieopłacalne, gdyż u nich obroty i tak są bardzo niskie. 
 Opłacalne byłoby przyjmowanie zakładów na wyniki zagraniczne pod warunkiem ustanowienia wspólnej puli i na 

taką działalność powinna się nastawić spółka Traf, na zasadzie świadczenia wzajemnych usług. 
 Obroty na zakłady wzajemne rosną w krajach, w których są monopoliści na tym rynku i chodzi tylko o to, aby spółka 

Traf świadczyła usługi na rzecz PMU i ATG (w sieci Trafu rejestrowane byłyby obroty na francuskie wyścigi i to 
francuski operator byłby odpowiedzialny za przekazywanie ewentualnych wypłat ze wspólnej puli). 

 
 Pan J. Budny: Można spróbować podważyć zgodność ustawy hazardowej z przepisami unijnymi (nierówne 

traktowanie podmiotów), jednak to jest bardzo odległa perspektywa a w krótszej perspektywie można spróbować 
wymóc na TS sprzedawanie wyniku również innym operatorom, poza Trafem. 

 Prezes F. Klimczak:  
 Jeśli jakikolwiek operator zechce kupować wynik, to TS nie może odmówić, gdyż obowiązuje ustawa 

antymonopolowa, 
 W interesie wszystkich spółek przyjmujących zakłady jest posiadanie wspólnej puli.  
 W interesie Skarbu Państwa jest umożliwienie przyjmowania zakładów na wspólną pulę ze względu na dużo 

wyższe podatki, które wpływałyby do budżetu od obrotów i wygranych. 
 Ani Prezes, ani Rada PKWK nie mają i nie mogą mieć wpływu na to, jak TS dysponuje wynikiem i jak działa 

spółka Traf. 
 Właścicielem spółki Traf jest TS i to jego zarząd wyznacza tej spółce cele i co ma osiągnąć. 
 Propozycja pytań, jakie warto by było zadać Prezesowi spółki Traf:  

1) Jakie kroki podjął, żeby uruchomić grę przez Internet?,  
2) Kiedy i jakie kroki podjął, żeby uzyskać wspólną pulę na wyniki wyścigów PMU i ATG?,  
3) Kiedy i jakie kroki podjął, żeby wprowadzić wyniki z polskich gonitw do sieci innych firm przyjmujących 

zakłady na wyścigi konne, działających na terenie Polski? 
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1. Przyjęcie porządku obrad.  
 
Przewodniczący zaproponował, aby ze względów praktycznych zmienić kolejność omawianych punktów, w sposób 

następujący: 3, 1, 2, 4, 8, 9, 5, 6, 7. Wobec braku innych uwag podjęto następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 90 
z dnia 23 lutego 2012 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia, z następującą 
zmianą kolejności omawianych punktów zaproponowaną przez Przewodniczącego: 3, 1, 2, 4, 8, 9, 5, 6, 7.  

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 
2. Przyjęcie protokołu z XXV posiedzenia Rady.  

 
Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 91 
z dnia 23 lutego 2012 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XXV posiedzenia Rady PKWK. 
  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
  
4. Podsumowanie sezonu 2011 na poszczególnych torach.  
 

Prezes F. Klimczak przytoczył wybrane dane statystyczne podsumowujące zeszły sezon: 
 200 tys. zł nagrody właścicielskiej za polskość nie zostało rozegranych, w tym 130 tys. z puli TS a 70 tys. z puli PKWK. 
 Łącznie pula nagród wyniosła 7,75 mln zł. 
 Średnia pula na konia xx i oo ok. 6,5 tys. zł, na kłusaki - niemal 2x wyższa. 
 Konie xx zgłoszone do sezonu: 

 2-letnie: 2012: 335 koni (w tym 50 hodowli zagr.)/ 2011: 379 (106)/ 2010: 348 (59) 
 3-letnie: 2012: 256 koni (w tym 62 hodowli zagr.)/ 2011: 267 (75)/ 2010: 222 (35) 
 4-letnie+: 2012: 178 koni (w tym 52 hodowli zagr.)/ 2011: 170 (46)/ 2010: 145 (18) 
Widać skuteczność działania nagrody hodowlanej. 

 Konie oo zgłoszone do sezonu: 
 3-letnie: 2012: 243 koni (w tym 41 hodowli zagr.)/ 2011: 233 (30)/ 2010: 221 (14) 
 4-letnie: 2012: 96 koni (w tym 34 hodowli zagr.)/ 2011: 102 (23)/ 2010: 73 (14) 
 5-letnie+: 2012: 64 koni (w tym 29 hodowli zagr.)/ 2011: 55 (22)/ 2010: 41 (16) 
Mimo zamykania gonitw, co roku zwiększa się liczba koni hodowli zagranicznej zgłaszanych do sezonu (2,5x wzrost 
udziału koni zagranicznych od 2010 roku). Wynika z tego, że lepszą skuteczność ma nagroda właścicielska, niż 
zamykanie gonitw. 

 Kłusaki zgłoszone do sezonu: 2012 - 28, 2011 - 26. 
 Handikapy: 

 2009 - 63 gonitwy dla koni xx, średnia obsada konia w gonitwie 7,92; dla koni oo 30 gonitw, średnia 7,50 
 2010 - 58 gonitwy dla koni xx, średnia obsada konia w gonitwie 7,26; dla koni oo 26 gonitw, średnia 7,38 
 2011 - 59 gonitwy dla koni xx, średnia obsada konia w gonitwie 8,22; dla koni oo 31 gonitw, średnia 8,30 

 
Pani M. Słowik - podsumowanie sezonu 2011 we Wrocławiu: 

 16 dni wyścigowych, 58 gonitw dla koni xo, 46 gonitw dla koni oo, 14 gonitw dla kłusaków. W sumie rozegrano 118 
gonitw. 

 Biegało 168 koni (82 xo, 55 oo, 31 kłusaków). 
 Średnia startów na xx - 5,71, kłusaki - 8,87, xo - 4,82. 
 

Prezes F. Klimczak zaproponował, aby stworzyć mechanizm wymuszający starty najlepszych polskich koni xx na 
zagranicznych torach Europy, aby poprawić wizerunek polskiej hodowli i odzyskać rynek zbytu za granicą - wprowadzić 
rodzaj nominacji koni, które zgłaszane by były do prestiżowych gonitw za granicą i dostawałyby rodzaj wysokiej premii, 
np. transportowej, za start w takich wyścigach. 

Przewodniczący powiedział, że oczywistym jest coroczne podsumowywanie poprzedniego sezonu i chciałby, żeby 
stało się regułą mniej więcej w takim terminie, jak tegoroczne. Prezes F. Klimczak poinformował, że podsumowanie takie 
jest przygotowywane m.in. w sprawozdaniu z działalności PKWK za poprzedni rok i że postara się, aby było ono 
przedstawiane Radzie do zaopiniowania wcześniej, niż w poprzednich latach, jednak luty jest zbyt wczesnym terminem 
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na takie podsumowania, gdyż do 31 stycznia zgłaszane są konie do sezonu (pocztą spływają do połowy lutego), 
opracowywane są pełne dane statystyczne, które publikowane są w biuletynie podsumowującym sezon. 
 
8. Aktualna sytuacja na krajowych torach przed sezonem 2012. 
 

Na posiedzeniu jedynym przedstawicielem toru wyścigowego była Pani M. Słowik z WTWK - Partynice. 
Prezes F. Klimczak poinformował, że w Sopocie najprawdopodobniej w tym roku wyścigi się nie odbędą, gdyż w 

wyniku sporu pomiędzy inwestorem i wykonawcą prac modernizacyjnych na sopockim torze, zostały one zawieszone w 
stanie, który uniemożliwia korzystanie z toru. Ogólnie tendencja jest optymistyczna, gdyż zainwestowano kilkadziesiąt 
milionów złotych w modernizację hipodromu a zagrożony jest tylko sezon 2012. Ustalono, że Prezes i Przewodniczący 
Rady PKWK zwrócą się z zapytaniem do Prezes M. Rutkowskiej, jaka jest sytuacja i czy potrzebuje ona pomocy i 
interwencji ze strony PKWK. 

Pani M. Słowik poinformowała, że od stycznia 2012 roku tor wrocławski stał się 39 obiektem należącym do miejskiej 
firmy "Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji", której dyrektorem jest Pan Jerzy Pękalski. Pani M. Słowik 
wspólnie z Panem Jakubem Kasprzakiem przedstawili bardzo ogólny zarys planów na sezon 2012, które podlegają nadal 
dynamicznym zmianom w związku z nową sytuacją prawno - organizacyjno - finansową wrocławskiego toru. 

Pan T. Sobierajski poinformował, że do krakowskiego Sądu został złożony wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia 
pod nazwą „Krakowski Klub Wyścigów Konnych”. Potwierdził utrzymanie wcześniejszych propozycji kalendarza gonitw w 
Dąbrówce (15 lipca, 15 sierpnia, 15 września).  

Pan F. Klimczak poinformował, że zwracał się do spółki Traf, aby rozpoczęła już procedurę uzyskania zgody na 
uruchomienie punktu przyjmowania zakładów na torze w Dąbrówce, jednak usłyszał, że na razie nie odbywają się tam 
wyścigi. Przypomniał, że w Dąbrówce jest pełna infrastruktura, która umożliwia zakwaterowanie zarówno koni, jak i 
personelu wyścigowego i samych gości, a organizator będzie dysponował dodatkową pulą nagród, która nie będzie 
obciążała puli TS.  

Pan F. Klimczak dodał, że na razie żaden z organizatorów nie złożył ani projektu planu gonitw, ani finansowego. 
 
5. Sposoby finansowania wyścigów - wystąpienie Pana Prezesa PKWK Feliksa Klimczaka.  
 

Prezes F. Klimczak: 
 Parafowano porozumienie pomiędzy PKWK a TS dotyczące podniesienia od sezonu 2012 puli nagród z 6,350 mln zł 

do 8 mln zł.  
 Zasada ta ma obowiązywać przez 2 lata, podczas których PKWK ma doprowadzić albo do zmiany ustawy o wyścigach 

konnych, która zdefiniuje inaczej wyścigi konne i gonitwy i ustali tzw. podwyższony procent odpisu na rzecz PKWK  z 
tytułu obrotów na zagraniczne wyścigi konne, przyjmowanych w Polsce. Odpis ten przeznaczany ma być na 
wspieranie polskich wyścigów i hodowli. 

 Zapis ten może być zrealizowany alternatywnie poprzez zawarcie indywidualnych umów na wprowadzenie 
stosownych odpisów z operatorami przyjmującymi zakłady na wyniki gonitw zagranicznych. 

 Jeśli przez 2 lata warunków porozumienia nie uda się zrealizować, nastąpi powrót do puli nagród, której wysokość 
została określona w 30-letniej umowie dzierżawy, czyli 6 mln zł od 2010 roku, powiększanych o skalę inflacji przez 
kolejne lata. 

 Jeśli warunki porozumienia zostaną spełnione, pula 8 mln będzie sztywna już na zawsze, natomiast znacząco 
wzrosną środki z podwyższonych odpisów z obrotów. 

 W związku z podpisaniem ww. porozumienia na samym Służewcu szykuje się pula ok. 9 mln zł. 
 Uchwała Zarządu TS w tej sprawie ma zostać podjęta w najbliższy wtorek. 
 Jeśli pula wzrośnie do 8 mln, nagroda właścicielska przyznawana przez PKWK zostanie zredukowana do ok. 15% w 

związku z wysokością środków, którymi Klub dysponuje. 
 TS planuje zrobić na Służewcu 23 gonitwy dla kłusaków, finansowanych z 8 mln puli nagród, co zmniejszy środki na 

pulę w pozostałych gonitwach. 
 Ostateczne decyzje będą zależały od złożonych planów finansowych. 
 Zgodnie z uchwałą nr 89 Rady, Prezes PKWK zgodził się na zatwierdzenie planu gonitw uwzględniającego postulaty 

PZHKA, ustalając to, co potrafił wynegocjować PZHKA z organizatorami wyścigów konnych. Oczekuje na konkretne 
propozycje przedstawicieli związku (Pan J. Białobok i Pan A. Wójtowicz byli nieobecni na posiedzeniu). 

 Zawarto wstępne porozumienie, mające zagwarantować transmisję w telewizji publicznej z 12 najważniejszych 
gonitw. 

 Pani Lara Sawaya ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich złożyła telefoniczną propozycję sfinansowania dodatkowych 
3 gonitw arabskich przez szejków, na wszystkich torach. 

 Konkretne informacje od warszawskiego organizatora: 
 sezon rozpocznie się 15 kwietnia, koniec w przedostatni weekend listopada, 
 przewiduje się 57 dni wyścigowych, bez śród; 
 przerwa 3 tygodnie w lipcu, 
 znane patronaty honorowe gonitw, 
 Nagroda Dakoty będzie pod patronatem Burmistrza Ursynowa i będzie zorganizowana podczas dni Ursynowa (2 

września) 
 Derby w pierwszy weekend lipca, nie będzie kolidować godzinowo z finałem Euro 2012. 
 Być może na torze będą transmisje z mistrzostw piłki nożnej, aby nie odciągać publiczności z wyścigów. 

 Starania Prezesa PKWK, aby TS zrealizował następujące postulaty PZHKPKA: 
 Zmniejszyć liczbę gonitw 1000 m. dla 2-latków na rzecz ich wydłużenia na 1200 m. i więcej. 
 Stworzyć pod koniec sezonu 1 ważniejszą gonitwę na dystansie 1800 m. 
 Przesunąć środek ciężkości w puli nagród w gonitwach pozagrupowych na gonitwy bardziej selekcyjne, czy z 

dłuższym dystansem (gonitwy sprinterskie będą miały mniej albo wcale podwyższoną pulę, podwyższane będą 
nagrody w gonitwach bardziej selekcyjnych). 
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 Zachowane zostaną dotychczasowe proporcje między pulą nagród dla koni xx i oo. 
 Proporcje między nagrodami dla koni xx i oo są ustalane przez organizatora i utrzymują się od lat na zbliżonym 

poziomie, jednak to na wniosek PZHKA ustalono wyjątkową preferencję dla gonitw dla klaczy oo (konkretnie dla 
Oaks), która odbyła się kosztem innych gonitw dla arabów a nie dla folblutów. 

 Podpisano także drugie porozumienie, które mówi, że jeśli TS poczyni jakieś inwestycje na terenie wyścigów, 
zostanie sporządzony nowy operat szacunkowy - na warunkach rynkowych i odpowiednio zostanie podwyższony 
czynsz, z którego pula nagród będzie dodatkowo finansowana. 

 
9. Powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2012.  
 

Przewodniczący odczytał listę zgłoszony do tej pory kandydatów. Podczas dyskusji na temat metody zapoznania się z 
kandydatami padały propozycje, aby przedstawili oni CV, żeby zaprezentowali się podczas przesłuchania lub żeby to 
Prezes PKWK przedstawił o nich swoją opinię. Pan F. Klimczak powiedział, że ocena i rekomendacja sędziów jest w 
kompetencji Rady, która może każdego z nich zaprosić na posiedzenie i poznać podczas przesłuchania. 

W efekcie zgłoszono 3 wnioski: 
1) Pan K. Mirpuri: kandydaci powinni dostarczyć Radzie pisemną informację na temat swojego doświadczenia w 

sędziowaniu a głosowanie należy przesunąć na następne posiedzenie. 
Za przyjęciem wniosku głosowały 4 osoby, przeciw - 5 osób, wstrzymały się 4 osoby. Wiosek został odrzucony 
większością głosów. 

2) Prezes F. Klimczak: dostarczyć Radzie listę sędziów, którzy wykupili licencję, do przemyślenia i ewentualnego 
przedyskutowania a głosowanie zarządzić na następnym posiedzeniu. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 11 osób, przeciw - 1 osoba, wstrzymała się 1 osoba. Wiosek został przyjęty 
większością głosów. 

3) Pan A. Zieliński: najdalej idący wniosek, aby głosowanie odbyło się na bieżącym posiedzeniu. 
Nie był głosowany w związku z przyjęciem wniosku Pana F. Klimczaka. 

 
Ustalono, że członkom Rady zostanie niezwłocznie przesłana mailowo lista sędziów na sezon 2012, natomiast jeśli 

jeszcze ktoś wykupi licencje, zaktualizowana lista zostanie rozesłana wraz z zaproszeniem na kolejne posiedzenie. 
 
6. Informacja ze szkolenia jeźdźców w Newmarket. Dalsze plany szkoleniowe. 
 

Przed posiedzeniem Rady, do wszystkich członków została rozesłana informacja - podsumowanie, sporządzone przez 
szkoleniowców w Newmarket, na temat wyników każdego z jeźdźców biorących udział w tygodniowym szkoleniu, na 
które zostali skierowani przez PKWK.  

Prezes F. Klimczak: 
 Wszyscy kursanci byli bardzo zadowoleni ze szkolenia i warunków, w jakich się ono odbywało. 
 Najczęstszym problemem, wskazywanym w opinii, było ruszanie ze startmaszyny. Prezes F. Klimczak powiedział, że 

skorygowanie tego problemu leży przede wszystkim w rękach trenerów, u których praktykują młodzi jeźdźcy. 
 Jednym z najlepiej zapowiadających się i utalentowanych jeźdźców jest niepełnoletni jeszcze Szczepan Mazur, który 

po raz pierwszy zabłysnął na szkoleniu we Wrocławiu. 
 Udało mu się przekonać TS, aby w budżecie na 2012 rok zapewnił środki finansowe na remont i adaptację budynku 

tzw. łaźni na potrzeby socjalne. TS chciałby przeznaczyć ten obiekt na mieszkania zastępcze dla mieszkańców 
wysiedlonych z przeznaczonych do rozbiórki budynków, natomiast Prezes PKWK zabiega o to, by stworzono w nim 
internat dla jeźdźców i pracowników stajni. 

 Poinformował, że w British Racing School zaoferowano także szkolenia dla trenerów, jednak to jest do omówienia i 
rozważenia przez związek trenerów, gdyż tamtejsze szkolenia obejmują głównie prowadzenie biznesu.  

 Prezes wspomniał też o 2-dniowym, bezpłatnym seminarium dla sędziów komisarzy (koszty dojazdu i 
zakwaterowania pokrywają uczestnicy). Na wzięcie w nim udziału zdecydowały się 2 osoby z Polski: Pan Jarosław 
Szmyt i Pan Paweł Talarek. 

 Koszt szkoleń w Newmarket dla jeźdźców jest bardzo wysoki, ale PKWK w miarę posiadanych środków jest gotowy 
takie szkolenia finansować. 

 Szkolenia są bardzo przydatne, jednak trzeba wcześniej do nich wyselekcjonować odpowiednich kandydatów. 
Przydatne byłyby do tego wcześniejsze szkolenia organizowane we Wrocławiu, jak w zeszłym roku. Mogłyby one 
stanowić rodzaj kwalifikacji do dalszego etapu nauki dla osób, które dobrze rokują na przyszłość. 

 Konieczne jest stworzenie zachęty dla młodych jeźdźców do brania udziału we wrocławskich szkoleniach a rolą 
trenerów jest wskazanie odpowiednich kandydatów spośród praktykujących u nich uczniów. 

 
Podsumowując Przewodniczący stwierdził, że szkolenia dla jeźdźców są bardzo ważne i trzeba je kontynuować, jako 

inwestycję na przyszłość. Konieczne jest ich rozpropagowanie dla zwiększenia liczby chętnych do udziału w nich. 
 
7. Program wyścigowy w sezonie 2012 dla koni pełnej krwi angielskiej. - Przełożony na następne posiedzenie. 
 

W odpowiedzi na pytanie Pana R. Mateusiaka o los zmian w Regulaminie wyścigów konnych Prezes F. Klimczak 
poinformował, że priorytetem jest obecnie wprowadzenie nowelizacji ustawy o wyścigach konnych w związku z 
odpisami od obrotów i do tego czasu wskazane by było wstrzymanie się z innymi propozycjami zmian w przepisach 
wyścigowych. 

 
Termin następnego posiedzenia ustalono na 14 marca (środa) na godz. 1100. Przewodniczący wyraził nadzieję, że do 

tego czasu gotowe już będą propozycje planów gonitw, podziękował zebranym i zamknął posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakończono.  


