REGUI-AMIN
określaiący zasady zapisywania koni do gonitw, wycoĄ,'wania koni z gonitw, wysokości
opłat za zapis i wycofanie koni, maksymalną liczbę koni mogących btać :udzi*ł
w gonitwie,tczbę miejsc ptatnych w gonitwie,podziŃ
nagtód pieniężnych pomiędzy
jeźdźca
właściciela' tfenefa i
otaz nagtód dodatkowych za ważny start konia w gonitwie.
obowiązujący w sezonie 2008 na Torze Wyścigów Konn}'ch Hipodrom

- Sopot.

Na podstawie$ 22 pk 2, $ 38 ust. 6, S 40 ust. 1, $ 43 ust 1a i 1b oraz S 52 ust. 7, 2 i 6
.Wsi
rozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju
z dila 23 sie1pnia2001 roku w sprawie
ustaleniaregulaminuwyścigówkonnych (Dz. U. Z 200L r. nr 90, poz. 1'006z pótruejszyrri
zmianam|,z}varLego
dalejRozporz,ądzeniem,
ustalasię,co następuje:
1'.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
tI.

Zapis konia do goniwy możebyć dokonanyprzez właściciela
konia lub osobęprzez
niegoupo.ważnioną
na piśmie.
Zapsy koni do gonitw na|eżysldadać do odpowiedniej skrzynh znajdu1ącejsię
wbudynku trenenkim przy torze roboczym w \Warszawielub w biurue PK\XK
w\Varszawie. Zapisów możnadokonpvać rówrueż7'a pomocą przesłanegofaxu na
numer022 85206 55,kórynastępnienależypotwierdzić
telefoniczniepod numerem}22
33159 90.\we\Wrocławiuzapisy na|eżyskadaćdo oznaczonejskra'nki znajd,ljącejsięw
dziaIeTechniczno- Selekcfnymw biurze\WTWrI(-Parq'nice
lub za pomocąprzesłanego
falsu na numer07L33976 10 lub e-mailtor@wtwk-partynice.p|kóre następnienależy
potwterdzić
telefoniczniepod numerem071 333 4516u osobypnymu1ącejup:oy.
Zapisy koni do gonitw rozgryv,ran,c,h
la torz'ewyścigowym
w Sopociew dniach 12 i 13
lipca 2008 toku należysl<ł'adać
do dnia 3 tipca 2008 roku do godziny 9.00, a dla
gonitww dniach t9 i20lipca 2008rna|eży
sldadaćdo dnia 8lipca 2008r.do godziny
9.00
.
.Wuzasadnionychpnypadkach
otganizator
moźeustalićinne terminyzapisów,
wyścigów
ogłaszajac
to w sposóbzwyrn)owo prz;y)ęty.
ZapisynależysL<ładać
na odpowiednichdrulrach,w oddzielryrch
kopertachna|atdydzień
wpcigowy, z wyrłźnymoznaczetiem daty dnia wyścigowego
w widocznyrrrmiejscu
koperty.
Zaps powinien odpowiadać wszelkim wanrnkom olrreślon1'm
w s 38 rrst. 8
Rozporządzeria,a ta\<ze
i nie budzącyżadnychwątpliwości.
być cz1ne|ny
Zaps powinien
jest
jej
zauieraćolrreślenie
gonitwy,do kórej koń
zapsany' z podaniem datyi numeru,
nazwękonia, imię i nazw.iskoalbo nazwęwłaściciela
konia, imię i nazwiskotrenera,imię,
.W&$€l jaką koń ma nieśćw gonitwie,informacje
nazwisko oraz lategońę jeźdźca,
dotycz.ąceognniczenia pola widzenia u konia, udziaŁkonia w gonitwie w olnrlarach,
dosiadaniekoniabez bata,podpisosobyzgłaszającejkoniado gonitwy.
Zapsysątajnedo momentuich urzędowegoujawnienia.
osobą upowaznionądo pru)1mowaruazapisów jest pani K'ysty''" Karaszewskaw
\wanzawiei panJakubKxprzakwe \X/rocławiu.
Koń możebyć zgŁoszonywjedn1łrn
zapisieq/ko do jednejgonitwy.
osoba, o kórej mo.waw punlrcie 8, przymu1e zapisy na niejawnyrrrposiedzeniu
i weryfĘe ich prawidłowość.
W przypadlru, gdy do gonitwy nie zostanie skuteczniezgł.oszonahczba koni zgodna
z$20 Rozporządzenia,mogQbyć do tej gonitwy zgłoszonekonie w drugimterminie,
podczasspotkaniaz osobamidokonującymizapisu,kóre odbywasię w dniu zapisóww
PK\X{K w \Warszawieo godzinie 12.00 lub na Tone Vpcigów
safi konferenc71nej
Konryrchwe Wrocławiu.Jeże|l'
osobadokonującazapisuprowadzistajnięwyścigową
na

terenie toru wyścigów konnych na Słuzewcu .w Wanzawie lub we \Wrocławiu,jej
obecnośćna spotkaniu jest obowĘzkowa, natomiast jeżeli osoba dokonująca zapsu
prow'adz.i s3jnię. wyścigową p'oza 'tyrri łod,
powinna ona' zapewruć osobie
pr41ffiJ)ąCej zaptsy możliwośćkontaku telefonicznego. leżeh w drugim terminie nie
zgŁosisięodpowiednia ilośćkoni do gonitwy,to gonitwa tazosta)eslrreślona.
1 2 . otęanuator wyścigów- Hipodrom Sopot Spółka z o,o, po uąnkaniu zgody Prezesa
Polskiego Klubu WyścigówKorrnph możerozpkać gonitwy dodatkowe.
1.3. Po zakończeniu przyjmowania zapisów osoby przymu)ace zapisy odtajniająje.Następnie
odbywa się losowanie numerów startow)rchdla poszczegóIn)rchkoni, kóre to nrrmerySą
jedno cześnie numerami do za|dadów wzajemnych.
1.4. Wraz z zapisem konia do gonitwy należywnieśćopłatę,o kórej mo.waw $ 38 ust. 4
rozporządzenia. opłata ta skada się z cząśctstaŁejoraz zmiennej. aęść stał.aopŁatyza
zapis do gonitw krajowych wyrrosi 80 złotych brutto (słownie:osiemdziesiąt zŁotych).
CzĘśćzmienna opł'atyza zapis do gonicw krajowych wyrrosi 2,5% (słownie:dwa i pół
procent) nagrodyza I (pierwsze)miejsce.Częśćstałaopłatyza zapis liłusakówwyrrosi 80
złotych bruno (słownie: osiemdziesiąt zł'otych).a częśćzmierna opłaty za zaps do
gonitw mtędzynarodowph Ęmosi 20% (słownie:dwadzieściapięć proceft) nagrodyzal
(pierwsze)miejsce.
1 5 . opłatę za zapis na\eży wnieśćw kasie otganŁatora wincigów (w prueddzień dnia
wpcigowego) lub na konto otganuatoruryacigów Kredyt Banksl 1'5001706 1217 0004
8355 0000. ofl"ty za zapis mogą być kredytowane ptzez otganizatora wyścigów i
w takim wypadku będą pottącone z nagrody dodatkowej.
16.
CzęśćstaŁąopł.atyza zapis olganizator przeznacza na opłacenie:
jeźdźcadosiadającego
konia w gonitwie płaskiejlub powożącego. ww}6okości60
.)
złotyrh brutto (słownie : p ięćdziesiąt złotych),
b)
obsługi stajni - w wFokości 20 zŁotych brutto (słownie: dwadzieścia
zŁoq,ch),
w imieniu kórej pienĘdze wypł.acasię kierownikowi stajni, a gdy stajnia nie
posiada kierownika,trenerowi.
!7 przypadku, gdy konia dosiada jeździec amator ($ 89 ust. 1 pk 1 Rozponądzeńa),
częśćstałaopłatyw całejkvrocie wypłacanajest kierownikowi stajni, a gdy stajnia nie
posiada kierownika,trenerowi.
17.
\fycofanie konia z goniw,rypowirrno być dokonane w formie pisemnej prznz wŁaścicieh
końa lub osobę prez niego upoważtioną, w terminie do godzny 9.O0 w dniu
poprzedzającym goniwę, w kórej dany koń fira uczestniczyc. odpowiedni wniosek
(wprzpadku
wycofania ze względów weterynarynych potwierdzony przez
upowaznionego leliorza weter:ynaĄ należyzŁożyćuotgarlszatora wyścigówlń pruesŁac
falisem na numer 058 551 78 96, a następniepotwierdzić telefonicznie pod tym sam)ĄT'
numerem. W1rcofaniekonia wokresie od godzny 9.00 w dniu poprzedzającymgonitwę,
w kórej dany koń ma uczestniczy. do momentu rozpoczącb gonicwy, może być
dokonane jedynie na wniosek upoważnionegolekarza weterynati. \fniosek w tej sprawie
na|eżyzŁożyću PrzewodniczącegoKomisji Technicznej lub upoważnionegopnez niego
czŁonlę,K o misji Te chnicznej.
1 8 . Wycofanie konia z goniwy pruez właściciela
konia lub osobę przez niego upoważ''ioną
podlega opłaciew Ęnokości 5o/o(słownie:pięć procent) nagrodyza I (pierwsze)miejsce
w gonicwie, do kórej koń bl zapkany, natomiast wycofanie konia na wniosek le|gna
weterynań podlega opłacie w wysokości 2o/o (słownie: dwa procent) nagrody
za I (pierwsze)miejscew gonitwie,do kórej koń bl zapbany,
19. Zapis konia do gonitwy przez właściciela,lrl:ó,y za|ega z opłatami w stosunku do
otganizaton' wpcigów w lcaju bądź zagnnicą lub w stosunku do Polskiego Klubu
Vpcigów Konnph możenie zostaćpryęty.

20.

21.

22.

f3.

f4.

W pzypadku umofywowanej koniecznościzmiany dosiadu jeźdźcazapisanegodo danej
gonitwy, obowiązujenastępującaprocedura:
konia
')
do godzny 9.O0dnia popneu,\;1ącegogonitwę, znianę dokonuje właściciel
lub osoba przez niego upoważnionai składajauotganuatora w1ncigów,
po godzinie 9.0Odnia poprzedza)ącegowyscigi' zmianę dokonuje właścicielkonia
b)
lub osoba przez niego upowazniona i slrładają sędziemuu wagi.
PrnJ zmiańe dosiadu w terminie, o kórym mowa w punłcie b) powpej, obowĘĄe
zasada:uczeń z-a ucznia, dzo|<ejza dzoL<eja
fud.\r uzasadnionych prqpad\ach Komisja
innej lrategoń.
Techniczna możew,razić zgodęna dosiadaniakonia przez jeźdźca
Na Torze Vpcigów Korrnych Hipodrom Sopot w jednej gonitwie może uczestruczyc
malsi'rnalnie 10 koni. Jeżehna zapsach ol<azesię, że zgŁoszonowręcejilż I0 koni, bęĄ
one kwalifikowane według pnynależnoścido wyzszej grupy, następnie uwzględniana jest
suma dotychczasowych w;gran1rch,ostatecznie o zapisie koni do gonitwy declduje
losowanie.
.Wprowadza
się nagrodypieniężnedla właścicieli,
trenerów i jeźdźcówkoni, kóre w danej
gonitwie Ą ęłyko|e)nirch pięć p ierwszp h miejsc. Wp oko ść nagrody p ie niężnejokreślona
jest w wanrrrkach danej gonitwy. Nagroda pieniężna za dane miejsce w gonicwie
wypł'acanajest prznz otganizatoru"w;ncigów w następujący sposób: 85o/o(słownie:
(słownie:dziesięć
osiemdziesĘt pięć procenQ lruroty otrzymuje właścicielkonia, 1.Oolo
procent) k*ory otzymu1e trener konia, a 5% (słownie:pięć procent) l.*oty otrz1,rnuje
jeździec. W pr4padku, gdy konia dosiada jeździec amator, nagrodę przysŁug,ljącą
jeźdźcowt otrz;ymu1ewłaś
ciciel konia.
.Wprowadza
się nagrodę dodatkową dla właścicielakonia za start .w gonitwie,
w wysokości55O zł.otych(słownie:pięćset pięćdziesĘtzŁotych).Nagrodę tę otrzymlJje
właściciel konia, kóry po prawidłowym starcie minął kontrstartera i nie został
zĄnlcwalifikowany.
Niniejszy regulamin wchodzi w życiez dniem podpisania i obowĘzuje do końca sezonu
wyścigówkonnph 2008 w Sopocie.
Sopot, dnia 15 czerwca2008rol<rr
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