
ľortzowo, dnlo 3o llrtopodc ĺ95ĺ r. Nr 8

lľiadomości
Biuleryn oÍiciolny

Po rtwowyc'h Tor w' ĽT-ylcig w' Kodhych
Ťi i|||| -'||

Z'ABJLĄDZE.NIE MINISTBA
PAŃsT$IorľYc]II GosPoDABsTt'v BoLNycII

z łlnÍa 31 lipca 195l 'r.
w spr.rwie. nstolenia.

pľawiđel wyścigptľycb ĺryścigĺíw koĺrnycb

(Monĺtoľ Pokki Nr A-84 - poz' 1157)

Na po.ds aw,ie art. '3 ustawy z đnia 19 kwietnia 1950 r.
i: wyścigach konnych (Pa U.R. P. Nľ ?0i Foz' L73) zarządza
się, co następuje:

p n ł w I D łĺ A w Y Ś c, I G o'1łI E
nr Y Ś q I G'Ó.w K o N N Y c !I

BazDz,IAŁ I
, Przeplsy;og lne

$ 1. Pľzepisy ninĺejsz}ich prawjđď wy'ści:gQwych stosuje
się do publicznych pľ b koni, przeprowadzaľrych galopem.

s 2. Przeđsiębio?stwo'parłstwowe',;Fäŕlst'tvowe. l'ÔľJr Wy-
ścii w'Konnyc r'(, zwane' đáłeĺ. ;,P.rzeđsiębioľstwem", wyđaje
biuletyn oficjallry pt. ,;\ľĺadomoŚci ,lMyśdigoÝe'r, w kttíľym
zanliesz.czać, nďeży:
t)

2',)

3)

ną: polecenie paľist,woĺ'rych

Kpn'''itetu do.,Spraw \łry_
kłaiĺĺlw

podlegająte p _

Druk: Z. G. ,,Tamka", zam.978/88, n.2OO

t-
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4) plany rłyśęig w konnych jąk r wnież spr'awozdania z od-
bytych rľłąścig w ze statystyką wyśoigową

5) ogłoszenia o wydaniu Jicencji, o przyznanÍu barw i usta-
leniu nazw stajni

6) ogłoszenia o karach nałożonych \iĺ/ związku z wyścigami,
7) wykaz wszelkich kwot, wygranych pľzez koníe w Polsce

ofaz kwot 'rryygranych zä granicą pľzez konie polskie
í konĺe źagranĺczne sprowadzone do Polski dla udziału
w qÁryścĺgach,

B) skład pracownĺk vr stajni wyścigowych (dżokej, tľeneľ,
osoba ođpowieđzĺalna za zgŁaszanie koni do wyścig w,
barwy),

9) inne spÍa! y podlegające ogłoszenĺu w myśl praw,ideł
níniejszych.

ľĹozDzl&Ł lÍ
oľgana wyścigowe

S 3. Czuw'anie na'd przestrzeganiem i wykonywaniem
prawĺdeł wyścigowych należy:
1) do dyrektora Pľzedsiębioľstwa, komisji technicznej oľaz

sędzĺ w wyścigowych _ rv zakľesie spraw dotyczących
urządänia wyścíg w konnych i wzajemnych zakład w,

2) do dyrektora 'Przeđsiębiorstwa í ko'misji technĺcznej _
w zakresie wykonywania władzy dyscypJ,inaľnej ($ 155).

s 4. Do zakresu đziałapia dyrektora Przeđ5iębiorstwa
w sprawach zwĺązanych z urządzaniem w}łścig w konnych
należy:
1) sprarvowanie władzy porządkowej na wszystkĺc,tr tere-

nacľt i vĺre wszystkich lokďach związanych z utządza-. niem wyśđg w konnych i wzajemnych ząkład w z pta-
wern wydawanĺa zaną,đzeír' i íľrstrrrłcji,

2) orzekanie u spľawach wykrocze stosownie do przepi-
s w đyscytrr}inarnycb'

3) powoływanie komisji technrcznej ĺ wyznáczanie sędzi w
wyścigowych na'ĺilniosek komisjĺ technícznej,

4) ustalanie plan w i warunk w gonitni,
5) ustanawianie nagrfi rmiennych,
6) decydowaníe o ođwďaniu wyścig w w poszczeg lnych

dniach z powodu nie przewidzianych okolígzności, '
7) przyznawanie licencjí i zezwole na dosiáđaľrie koni

w wyścigach pľacownlkom stajen wyściéowych,

I

Ż61

8) udzÍelanie zezrrrole na uźywanĺe barrłr.
Đ w51e.lkię sprawy nie zastľzeżone Jnnym orgarrom Fľzeđ_

9iębŤ'orstwą -a d9tľc39e,e urządzanÍa_ vłyścĺtow Ĺđí"ięł'i wzajemnyeh zakład w.
5 5 1. Członk w komisji technicztrej w }ĺczbie sĺedmiupo-wołlje i ogwołuje oyľextoľ PrzedsięĹĺorstuła.
2_. Pľzewodniczącego -konľsł tecnniczneJ Í jego zastępcęwybieľają członkow,ie komisjl technicznej .'i'ś' ď=śi, sgľona.
3, Do zakresu działanĺa koľĺrĺsjĺ tecbĺticznej należyi

1) projet<towanie 
- 
plan w yyścigou'ych, olłreślanie đnĺ,y -k! ľľch_będą odbywać się gonitwy, ug1aląni.e !v}'soJ

_ Ęości nagľ d oraz.waľtrnk w-dodatko-ŕych eonit6', "--2J określanie kolejno{c! i czasu 
"o"po""ęciä 

gonitw, ' '

3) określanĺe wysokości stawek pľźy m'elaowanĺu koni do
'. gonitw i opłat zá konie wycoiane z goľtitw,.
4) przyjmo! anie zapis w, orzekanie o niéwaznixcÍ zapis w,
lł ľ-{i:ĺ"i.^e wątpliwośđ, dotyczących wáľunkrĺw c"iiit*y') ustal'a,nie' czy kori lub jeździec może brać uaađ w g+-

nitwje ze wzglęđu 
-na 

przepisy pľawiđet niníéjszycľl o ázwarunki poszczeg urych gonÍttł', ' -

7) wykonywanie nađzoru nad pľaw1đłowoŚcrą pľzebiegu
conĺtlvy'

8) ľozstrzyganĺe protest w (s g4),

_ !) uznawanÍe gonÍhľ za nieważná,
10) stwierđzanie cech tożsamości koni,
11) decydowanĺe o przenieslenlu .poszbzeg lnych gonitw nainny dzierl,
12) zabranianĺe uđeiału w^ ggnitĺľie korĺl okľeślonych w 5 Ě4,13) oľzekanÍe o zdyskwalifikowaniu koni,
14) ustalanią czy osoby zapisujące konie do gonitwy są dotego upľawnione,
15) oľzekanie w sprawach wykroczeri dyseyÉlinaľnych sto_

so_wnie do przepis lv'dysc plinaľnyćh. -'
_ 4. Komisja techniczna może uprawníenia okľeślone w ust.
1,p. 

kt 2' 4.i l0 przekazłY'ać ur cďości luo częscíol't'o pou"ď"lgolnym członkom komisji technicznej.
. s. 6. 

_ 
1_. Do prawomocnośđ otzeezěŕ, (decyzjĺ) vry:maganyjest uđział pľzynajmniej tľzech członk iv klmisji łecľl ĺcz_

19j' vr_ ty1n pľzewodniczącęgo lub jego zastępcy.-orzeczenia
Ĺ*ľľ-:l"l*-k"misji technięnĘ 1an"aäĺą,'wytłá wĺęłszoscĺägłosÓw. W razie r wności głos w rozsirzyga gio' pľ"ewoal
nĺczącego.
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Ż. lľszelkie oľzeczenia (decyzje) komisjí technicznej są

ostatéczne í zaskarżeniu nip podlegają, o ile przepisy pra-
wideł niníejszych rrie stanowią inaczej.

s ?. 1. Sę ziowie wyścigowÍ spełniają następujące czyn-
nośđ:-ij- 

'ęaa" 
u staľtu (staľteľ) _ zatząđza rozpoczęcie gonitwy'' 

"žo*. 
nad prarrrÍđłowośc'ią startu i decyduje ostatecznĺe

o ważności startu,
z) sędzia u celovnrika _ ustala, w jakím porzą'đku konie

ní'inęły celownik;
3) sęđziä- u wagt - sprawdza wagę jeźđźc rnr przeđ ĺ po

gonitrľie'
4) sę'dzia u zegara _ ustďa dokładny czas trwania gonitwy'' tj' czas od ruszenia konÍ od startu do momentu mijania

celownika przez pierwszego konia,
5 sęđzíowie-oĹserwatorry - czuwają nad pľawidłowością

przebiegu gonit'wy lra po"wlenonych im odcrnkach toru'
o ;ęđ-;;;ä ľ'-"''o."p" ĺhándicaperi _ ozna za wagę, íaką' ľ ają nieśé poszc-zeg he konic vr gonitwach, w kt -

rych szanse konĺ mają być zr wnane wagą.

2. Podczas wyścig w na każ'dym torze powinní być czynni
przyľiajmníej: tomĺsja techníczna, sęđzia u wagi, sęđzia
u staľtu i sędaia u ceLolyníka.

3. w raáe dostľzeżenÍa . nĺepľawiĺđłowości w zakresíe
spraw po,wierzonych sędziemu obowiązany on jest zamelđo-
*"e o_ty- nieiwłocznie przewođnĺczącemu komĺsjí tech-
nicznej.

4. rŁo*ĺ":ĺ technícznej ,i sęđziom wyścigowym zabroniony
iesi jaaitotvĺek rtdđał 

-we 
wzajemnych zakłađach (totalí-

za oľ).

FĺozDzlAŁ lII
Kleľoqmlcy l pľacowntcy stoíen wyśolgowych

Kie'rowniQy stajen wyści'gowy9h
s s. Kierownikiem stajni wyściÉowej rłoże byi tylko

o. b., kt rą uzyska zezwolenie (licencję) ođ dyľektora
Przedsięblorsrwa.

s 9. 1. Kierownicy stajen wyścigowych bądź pľze_dsta-

wíbere zespołfiľ zagŕanícznych; zamíerzający zgłaszać konie
do wyścig w, powÍnni składać - corocznie PrzeđsÍębiorstwu
własnoręznie podpisaną deklarację zawierającą:

1) nazwę i adres właścĺciela stajni'
ií il;*i-'ko i adres osooy upowaznĺonej do zapisywan-ia

koni đo gonitw'
3) nazw,Ísko ĺ ađres osoby trenującej. konie'
łĺ wvkaz os b zatľudnionych w stajni,
;í ;íil;; -ŕ.'ĺ,-"-r.lo"y.ľ' stajnia się składa' z .podaniem-' ;;;i: trŕci, 

'wieku, maścí, pochodzenia, nazwisk trodow-
; * bŕ''ĺľysokoścĺ nas'i" a í sumy ľ?9'ođ' jakie p9-
iżciesÓlne konie uzyskaĹy w roku, rv kt rym zgłoszenie

"äutą'líiło, 
oľaz \]ĺ/ roku poprzedzającym- zgłoszenie'

ol otiesTenĺŕ: barw, pod ja-r<ĺili konie w danej stajni mają
biegać.

z. 
--oĚĹi""ącja powinna zawieľaé ośwíadczenią ż9 wła-

ś.i;i"ĺ;ä:"ĺ liĺé Ĺęazĺe rościł pľetensj,i do Przedsiębiorstwa

" "ä*.a" 
s"ĺerci' okaleczenia, utraty lub zmniejszenia wa-r-

;.-Ś";''k;'' * 
-'.i'ĺą"ko z pľźygotorľaniem koni do gon'itul

i udziałem'w gonitwach.- á' wszettĺJzrníany dotyczące danych określonych w ľt:
r eĹt i--ł]łíĺáĺaĺě**äen& ĺ s'uniy naqs, powiĺmy bľi

"eäu"o"" 
í'" pĺ-si"i" w cĺągu łg _goa4n po ich zaÍstnieniu'-7-ę-p"źľľaákactr, ea aekláracja . 

nastlwa wątpliwości'
kornrsía ie"h i""na moĺe-pľ'ep"o*"d:ié_ dochodzenie eelem
ili;íiii"' czy dane przyt&zone 'w đeklaracji odBovriađaią
*-ěä"n"ilt"íđĺ, i zateżnié od wynik w dochodzenia przyjąé
ä"Ĺí""á"íę' odm wić przyjęcia ĺub cofnąć.już przyjętą' 

_- ĺ -j"á"íĺ komisja tecniĺpzna nie odmowi przyjęcia dek19-

'"i:ĺ *_"ĺáeJ a*o.ľ' mĺeśĺęcy od jej zlożenia, deklarację
uważa się za przyjętą.- 

6. 
-Ko"i"-;rjĺęte äďtraľacją nie mogą być zapísywane do

go'rĺt*. ao czaiir pľzyjęcia-áeklaracji pľzez komisję tech_
niczną.--ł. 

iłonĺe ĺÍe zgłoszone w spos b przewiđz'jany w para-
graĺe nĺniejszym áie mogą być zapisJrĺĺĺane.do gonitw'*đ-io.- 

śź.ä"riołowe pľzěpisy, dotyczące. obowiązk w lľie_

''.'iu'iĺio*-.táí"" -ys.ieorľyěh, "ałva"te 
bęđą w ihstrukcji'

wydaľrej przez Przedsiębiorstwo.

Fraco'vĺnicy stajen wyścigolľych
s 11. Za pracowník w stajen wyścĺgowych w rozumieniu

o"äwłaeł niniejszych 'urľaża się osoby, ktore rnr stajľiach
wyścigowych sfoełnĺa;a czynności zĺłiazan9 z ĺtreno{ĺrąnrem'

o6słuěą.lub dosiaaanĺem koni w ĺvyścigach.- 
s i''.' Pracownicy đzielą się vedług fuľikcjii na następu_

jące grupy:

269
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1) ucze stajenny,
2) młođszy stajenny'
3) stajenny,
4) starsży stajenny,
5) kandydat tľenerskí,
6) dżokej'
7) trener.

s 13. 1. Na młodszego stajennego może być pľzyjęta osoba,
kt ra ukonczyła L6 lat życia. Młodszy stajenny po przeprä-
cowaniu 6 miesíęcy w stajni wyścigowej, o ile będzie odpo-
wiadał war'unkom stawianym pracowrlíkom stajen wyści-
gowych, pľzechodzi automatycznie do kategoľiĺ stajennych.

2. Stajenny po przepracowaniu lat trzech w stajni wyści-
gowej pľzecho'dzi do kategoľii staľszych stajennych'

3. Starszy stajenny po pľzepracorľalrÍu na tym stanowi-
sku lat sześcĺu otľzymuje stopieri kandyđata treneľskiego"

4. Kanđydat treneľsiri po 3-letniej pracy na tym stano-
wisku może uzyskaé zezwolenie na samođzielne tľp.nov/anĺe
konĺ ĺ po wygraniu 50 gonitw przez konie pľzez niego tľe-
nowane przechođá do kategoriĺ tľener w.

5. Dżokej, kt ľy w swojej karierze jeŹdzieckiej wygrał
500 gonitw i zako czył kaľierę jeździecką, a chce przejść
do kategoľii tľeneľ w, może otrzymaé stanowisko kandydata
trenerskiego i zezwolenie na samodzielne trenowanie koni.
Po wygran'iu 25 nagr đ konmi przez niego tľenowanymi
przech'odzi do kategorii treneľ w.

6. Dżokej, kt ry nie wygrał 500 nägr d, a zako czył ka-
rieľę jeźdzíecką i chce przejść do kategoríi trener w, musi
odbyć praktykę roczną na stanowisku kanđydata treneľskíe_
go' po czyrb otrzyrnuje zezwolenie na samođzielne tľenowa'nĺe
koni; po wyg}anĺu 50 nagr d ko mi przez siebie tľenovra-
nymií przechodzi do kątegorii tľener w.

'ĺ. Poza wyżej wymieníonymi waľunkami Przetlsiębior-
stwo może uzależnić pľzechodzenie đo wyższej kategcrii Bra-
cownik w stajen wyścigowych od ukoticzenia odpowiedniego
kursu zawodowego' zoľganizowanego pľzez Przeđsĺębi,oľstwo.

ł eżd'źcy
s 14. l. Jeżdżcy wedł'ug ilości wygranych nagr đ dzielą

się następująco:

1) jeździec, kt ry níe wygľał 10 gonitw' otŤzymuje nazwę
,,ucze jeźđziecki",

27L

2) jeździec, kt ry wygrał 10 gonitw, a nie wygrał 25 gonitw'
otrzymuje nazwę,,staľszy uczeĺ.ĺeŹdziecki"'

.3) jeździec, kt ľy wygrał 25 gonitw, a nie wygrał 50 gonitw'
otľz5rmuje nazwę,,pľaktykant dżokejski",

4) jeżdaec" kt ľy ' wygrał 50 goĺritĺu, a nie wygľał 100 ep_
nitw, otrzymuje nazwę',,kandydat dżokéjski"'

5) jeździec, kt ry vľygrał 100 gonitw, otrzymuje nazwę

'dżokej".2. Fozostawanie w jednej z BowyŻej wymíenionych kate-
, gorii jeź:dź:łolĺĺ opr 'cz zadośćuczyľrienia wyszczeg 'lnionym

wyżej waľunkom uzależnione jest od stałego utľzymywania
się jeźdźca w wadze nie pľzekraczającej najniższej'rľagi 'dla
klaczy 3-letniej na łirjosnę ztym, że drsiadanie koní w skali
wagÍ pľzepisanej dla gonitw obowiązuje jeźdí:ca zar wno
w gonitwach jak i w pľacy treningowej.

s 15. 1. Uzyskanĺe licencji dżokeja od zagranieznych
insbrtucyj wyścigowych ie uprawnia do dosiađania koąi
vy wyścigach urządzanych w Polsce. Dyľektor Przeďsiębioľ-
stw'a może jednak udzĺelić licencjí osobie, kt ra posíada lí-
cencję ođ zagľaĺiicznych instytucyj w'yścigowych, bez wzglę-
du na to, czy osoba ta odpowiađa wymaganiom okľeśtronym
w pľawĺdłach niniejszych.
2. Zakwaliťkowanie jeźdźc w zagranicznych do poszcze-

8 lnych kategoľyj, wymienionych w S 1Ą nastąpi na po'd-
stawĺe íloścĺ wygľanych gonitw z wyjątkiem jeżdże w z+ło-
szon}'ch jako dżokeje

s 16. 1. Licencji na tľenovranie konĺ, irierowanie stajnią
wyśđgową oľaz na đosiadanie koni w gorritwach udzÍela na
okres jednego rqku dyľektor Przedsiębiorstura pľzy uđziale
rady zakładowej i ĺrodstawowej organizacji partyjnej PZPR".

2. Za wydaĺrie lĺcen9ji mogą być pobierane opłaty w wy-
sokości ustalonej przez Đyrektorą Przeđsiębĺorstwa.

3. Đ&yzja w spľawie udzielenia wydanĺa liceĺlcji na rok
nasĘpny powinna być wydana i ogłoszona w ,,'Wiadomo-
ściach Vlyścigorľych" pľzed dniem 15 gľudnía każdego roku.

$ 1?. łeżdziee, kt ry przydzielony został đo jednej stajnĺ
wyścigowej, nie może dosiadaé_ koni pochodzących z in_
nych stajen w}ąścigowych bez zezwolenia dyrektora hzed-
siębiorstwa.

s 18. Kierownĺkorn í pracownikom stajen wyścigowych
zaĹĺoniony jest jakikolwiek uđział w zakładach .wzäjemnych
(totAlieator).
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2. Wartość pierwszej .nagrođy ĺ sumy nagr d wygranych
w goniĺwach dodatlĺowych tľaktor'ĺać należy na ľ wni z na-
grodarni wygľanymi w gonitwach objętych planem rocznym
lub okľesowym.

s 22' \ľ przypađku, 8d w związku z zapisaniem do go-
nitwy więcej niż 13 l<oni gonitwę.podzielontr na dwi ltlb
więcej ser.ii (s ?7)' gonitwę uważa się z punktu widzenje
planu rocznego lub okresowego jako jeđną.

', Programy wyścigowe
s 23. 1. Przedsiębioľstwo rvydaje pľogľamy na poszcze-

g lne dni wyścigowe.
2. Programy te powiirny zawieľać:

1) 'wskazanie gođziny rozegranĺa gonitw-y i kolejność $onitĺl,,
2) waľtość pierwszej nagľody oraz nagrody przypadające

włąścicielom konĺ w każ.dej gonitwie za każde miejsce
płatne' kt re korł aajmie,

3) szczeg łowe rľaľunki i dyśtans każdej gonitwy,
4) nazwę, płeć, maść i wiek koni zapisanych do gonitwy,

nazwy ojca i matĘi każdego z- tych koni oľaz numery
obo.rľiązujące ĺlla wza jernnych za kład w (totalĺzatoľ)'

5) nazwę stajni oraz nazw,iska hođowc w i trener w,
6) đeklarowaną wagę, kt rą korĄ ma nieść w gonitrłlie,
7) baľwy stajni.

' FÚozDzIAŁ Iv
Plany i progr&my wyścig w

P1any wyŚc,ig w

5 19.r. !ľyściei ädbywają się ściśle według plan w ľocz-
nych lub okresowych.

2' Plany te po\łrinny zawierać:
1) pľzepisy og lne na dany rok lub okres'
2) waľtość poszczeg l:rych nagr d,
3) daty wyścig w,
4) szczeÉ ł we warunki gonitw, z vryjątkiem gonitw do-

datkowych.
s 20. 1. Plany. roczne i okresowe podlegają zatwierdze_

niu przez Mínistra Panstwowych'Gospođąľstw Rolnych Í po-
winny byé ogłoszone w ,,Wiađomgściach Wyśeigowr"eh". Pľ
myłkĺ đrukarskię w planach powinny być sprostowane naj-
p źn]"j na .dwa !ľ,sqonie przed termĺnem ustalonym na
Brzyjmowanie zapis'w do gonitwy, kt ľej đotyczą.

2. Przepisy og ltre plan w rocznych lub okresowych' wy-
dawane piŻez Przedsĺębiorstwo, mogą zaĺrieľać postanowie-
nia szczég 1ľre, nié przewiđziane w praw!đłach ĺnrysci'gp-
w3rch, z Ęnr wszakże, że nié mogą być one spľzeczĺre z pta'
widłami wyŚcigowymi.

s 21. 1. Prze4siębíorstwo może za zezl,ĺ/olenietn Ministra
Paristwowych Gospodaľst'ľ Rolnych utząđzać gonitwy đo-
datko\ĺ'e nie objęte zatwierđzony,m planem i nie podlegające
ogłgszeniu .trr ,,Wiadomośclach Wyścigowych|', jeđnak z zá-
chowaniqm następujących przepis w:

1) waľunlĺĺ đođątkoĺvel gonítwy powlnny b}ĺ ogłosztme
w lokalu Pľzedsiębiorstwa i we wszystkich stajniach
przynaĺrnniej na 48 godzin praed ľoz graniern gonitwy
áodatkowej bąđź w termirrie, kt ry pozwala na zapisanie
kolria do gonitwy na właścivĺy dae wyŚcĺgowy'

2) liczba gonitrľ đodatrowych nie 'm'oże pľzekraczać liczby
dni wyścigowych objętych planem r'ocznym rm đany rok
na torze Przedgięt}iorstwa uľządzającego gonitwy do-
datkgwe,.

3) wyniki gonitw dođatkowych' podlegają ogłoszenĺu na
rrwni z wynikami gonitw obÍętycb planem ľocznym lub
okľesowym'

l

3. Jeżeli nazl"va konía, kt ry już biegał, zostanĺe w księđze
stadnej 'zrnieníoną w następnych sześciu gonitwach po zmia-
nÍe nazwy obok nazwy nowej podawać należy naanré daĺłrną.

F"OZDZTAł' \T
' Waľunki wyścig w

s 2{. \ľarunkĺ rozgľywarria gonitĺľ powi.nny odpovriadać
następującym zasađom og lnym:
1) dystans corlitw nĺe może być kľ tszy niż 1000 m - we

ĺľszelkich goniĺtwach płaskich za wyjątkiem handĺcap ,w.
w kt rych dystans nie możg być'kľ tszy niż 1800 m,

2) konie bioľące uđział w gorritĺ'ach nie mogą nieść wagí
nÍższej niż 50 kg.

3) gonitwy rvyłączníe dla koni 2-letnich nie nrogą się odby_
waé pľzed 1 sier1pnía j 'po t tĺsĘnđa, a gonítwy rnie-
szane dla koni 2-letnich i staľszych :-. przeđ 1 paŹdzieľ_
nikaípo1listopada,
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4) nie mogą brać udziafu w gonitwie'ogiery 2-letnÍe, kt ľe
'biegały juŻ'l ľazy przebiegając cały dystans i mĺjając ce-
lownik, í Z-letnie klaczr, kt re biegały już 6 tazy ptze'-
biegając cały dystans i mijając celownik, bez rľzględu
na to, czy rniały pľawo udziału w gonitwach, w kt rych
biegďy'

5) korr ,2-le.tnÍ, oľaz 3-letni aľabskĺ nie może bľać udziału
'w wyśĺÍgach dzie po dniu'

6) w wyśđgach, w kt rych biorą uđziäł konie dwuletnie lub
tľzyletnie arabskią wzbľonione jest dosiadanie koni
z batem,

?) k'lacze 5-letu*ie ĺnogą brać udział w gonĺtwach -płaskich
ł\'skazariych w plarrie rocznym weđług zasad, ĺ<t re usta-
Ĺać 'będzie coľocznĺe koĺnisja techniczna.

8).korrie.aľabskie Í anglo-arabskíe mogą brać udział w go-
nÍtwach, w kt rych dystans wynosi co najmniej 1600 m'

nie wcześniej niż 'w wieku -3 lat í to:
a) angto-arabskie -,Po dniu 1 maja,
ui arábstie _ po anĺu .1 lípca, jeżeli vr gonitrłłie bÍorą

udział tylko konie 3-letnĺe, po 1 'wľześnĺa zaś - jeżeli
w gonitwie bioľą udział konie 3-letnie i staľsze'

9) wszelkie 'stawki wpłacone za uđział jeđľrego konĺa w go-' 
niťwie nie mogą-prze-kraczać 57o pierwszej nagrođy'
przewidzĺanej dla danej gonĺtwy'

10) używaníe ostľ g đozwolone jest wyłącznie 'vr' gonitwach_ 
z pľzeszkodami za każdoľazowym uzyskaniem zezwole-
nia od konr,ĺsji technicznej.

s 25.. Szczeg łowe warunki'gonitw powlnny przewidywać:
1) wysokośl nagrody,
2) dystans gonĺtwy'
3) charakter gonitwy: określenie koni dopuszczoirych do

udziąłu w gonitwie.
s 26. 1. Szczeg łowe warunki 'Eonitw ustalone pľzez

Przedsĺębíorstwo, pow nny być ogłoszone rłr planach rocz-
nych lub okresorvych (S 19).

2. \l arĺnki dlä dodattowych gonitw powinny byé ogło_
szone w lokalu PľzesiQbiorstwa

s 2?. Przepisy og lne.'rra đany' rok lub okres,. czyli wa-
runki og lne wyśđg w, obejmować powinny: '

1) określenie rodzaju 'gonitw (p.łaskie, z .plotami, z prze!
szkodarni),

2) określenie koni, ďa kt rych prżeznacza się gonitwę,
3) ogľäniczenie wałach w w gonitwach płaskich'
4) udział 5-letniďl klaczy w gonitwach płaskich,' 5) stopie zalicza.ľria sum nagr d wygranych w gonĺtwach

przeznaczonych wyłącznie dla koni arabskich, angto-
aľabskich, czystej i p łkrwi oraz korri p łkrwi angiel-
skiej đo ograniczeri' w gonitwach, w kt rych dopuszcza
się konie pełnej kľĺvi angielskiej (w stosrrľrku procento_
wym),

6) terminy zapís w do gonĺtw,
7) terminy rľycofari z gonit! 

'
!) snosQb kredytowania opłat za zapisy i wycofania,
9) określenie g rnej wartości pieniężnej nagľ d gonitw,

w kt ľych stosowane będą ulgi wagi dla uczni w, sta,ľ-
szych ucani w, praktykant w dżokejskich i kandyilat w

dżokejskich.
s 2E: Jeże]i waru'nki gonitw zostały 'wydľukowane w pla-

nach ľocznych lub okresowych omyĺkowo i nie zostały tľe
właścĺ,wym terminie sprostowane. (5 20), nie może to śzko-
dzić zapisująeym konie đo gonÍťrłry; ktćlrzy zaŚtosowali się
do myln'ie pođanych jej warunk w.

,i

BozDzIÁ'Ł vI
Waga noszona pľuez konie w rľyśclgach

Przepisy og lne o wadzą
noszonej ptzez konie w wyścigach

s 29. 1. Konie, bioľące udział w gonitwie, porľÍrrny nieść
wagę pĺząlisową, stosoĺlrmie do niniejszych pľa,rľ'Ídeł, prze-
pÍs w og lnych plan w rocznycb lub okľesoviych lub też
warunk w gonitwy.

2. I(onią niosące w gon1twie uragę nĺeprzą>isourą, pqđle-
gają dyskrvalitikacji (S 64).

s 30. Zależníe ođ rodzaju gonitwy (s 97) konie niosą:
1) wagę noľmalną, okľeśloną w prawidłach niniejizycľl

ĺ przepisach og lnych plan w rocznych lub okresowych,
2) nadwagí lub ulgi wagi, okľeślone w pľzępisach og lnych

plan w ľocznych lub okresowych lub też w warunkach
gonitwy,

3) wagę naznaczoną przez sęđzie$o _ handí'capera (s 98).
s 31. Jeżeli do tego samego konia rniaĘby w danej go_

nitwie zastosowanie nađwagi i ulgi wagĺ z t żiiych tytuł w
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ąlbo jeđnocześnie nađwaga i ulga wagí, stosuje sję następu-
jące zasady:

1) nadwagĺ i ulgi wągi nie sumują się Í ie znoszą' sĺę' chy-
ba że jest to wyraźnie wskazane w warunkach gonit\/y.
Jeżeli takiej wyrdźnej wskaz wki w waľunkach gonitwy
nÍe ma, kori poniesíe tylko najwyższą przewĹdzianą dla
niego nadwągę lub otrzyma . najwíększą ulgę wagí. Je-
żeIiby waľunki gonĺtwy pľzyznawały z je'đnego tytułu
nad'wagę, a z innego ulgę wagi, koŕr ponÍesie przęrľÍ-
dzianą nadwagę, ulga wagi stosowana'nie bęđzie'

2) wyjątek stanowi zbieg ulgĺ v/agi ze wzglęđu rra katěgorie
jeź.dżc w ís 43)' na płeć konia (s 42) Iub pochodzenie
konia ($ 39) z nadwagą lub ulgą \ł/agj,.wynikającą z in-
nych warunk w gpnitwy. W tych przypadkach ulgę wagi
odejmuje się w całości lub części od wagi, ustalonej na
po.dstawie pozostał5'ch warunk w gonitwy.

s 32. Jeżeli waga, jaką koŕr,pow,iniě'n nieść, nie odpowia-
da wađze, jaką ni sł w gonitwie, lub jeżeli waga, jaką kori
miał nieść w gorritwie, została niepľawidłorľo ustalona przez
osobę zgłasz'ającą (s 9), osoby uprawnione (s 92) mogą
rvnieĺść 'pľotest.

s 33. Jeżęli waga jeźldźcď w gonitw{e płaskiej okaże się
wyższa o 2 kg oťl wagi, jaka wynikała z waľunk w gonitĺry,
korĄ może ulec đyskwalÍfíkacjí' chyba że osoba zainteľeso-
lvana uzyskała zezwcrlerrĺe korrťisji technicznej na to dodat-
kowe obciążenie.

s 34. 'W' waľunkach gonitw mÍędzynaľodowych nie może
być pľzewiđziąna nadwaea za zagt^|liczne pochodzenie konĺ
ani uĘa wagĺ za krajowé pochodzenie koni.

s 35. 'W'gonitwch đla koni wszystkich kľaj w konĺe za-
gľaniczné niosą opr cz nadv/agi, -wynĺkająqej z waľunk w
goŤťitvry' na'dwagę speejalną 2 do 4 kg.

s 36. Jeżeli mÍęđzy ogłoszeniem wagi, jaką rnają nieŚć
poszczeg lne koníe w hanđicapie, a chwilą lvażenia jeźďŻęa
korí zapisany do handicapu wygľał gonĺtwę. niesie ĺr ľrandi-
capie 2 kig nadwcgi za każdą gonitwę'

Ulga wagi
s 37. Mogą być stosow.aľre ulEi wagi:

tr) ze wzglęđu na pochođzenie konia,
2) ze wzglęđu na jeźdźoa (5 43)'

3) ze względu na wiek ĺ płeć konia ĺskala wagi w Żalączni-
ku),

4) ze wzłLďu na to, źe kori biegď lub wygľał
s 38. Konie wysokiej p ł.kľwi angielskiej z żađnej ulgi

wagi z tytułu pochođzenia korzystać nie mogąl
s 39. Konie kľajowe arabskĺe, anglo-arabskie i p łkrwi

angielskiej mogą z tytufu swego pochodzenĺa koľzysta z ul-
9i wagÍ, określbnej w waľunkach og lnycb wyścig, w lub
w warunkach gonitwy. rffysokośé ulgi đla koni p łkrwi nie
może być uzależniona od pľocentu zawaľtoścí kľwi' angiel-
skiej (ułamka krwi).

s 40. Jeżeli w gonitwie międzynarodowej lub w gonítwíe
đĹa koni wszystkic.h kľaj w biorą udział konie pełnej kĺwi
z koľimi niepełnej krwi, tym ostatnim nie może być yżyźna-
na ulga tvagi za rođow đ niepełnej kľwĺ.

$ 41. Jeżelí waľunki gonitwy dla koni wszystkich kľaj w
nie stanowią inaczej, konie zagľanĺczne w gonitwie tej ko.
rzystać mogą z przewidzianych ulg wagi'

-s.4?: w gonitwaćh, w kt rych bĺorą udział konie ľ żnej
płci, klacze korzystają z ulgi wagi 2 kg lub 1 kg zateżnie ođ
ľodzaju gonitwy, okľeślonego w zäłączniku (skala wagí).

s 43. 1. Jeżeli warunĺĺi gonitw przevridują ulgi wagi w za-
trezności od katÔgorii jeżdźrc uł, to powinny one być sto_
s9'\Jĺ/qn'e' jak następuje: w gonitwach, w kt rych waľtość
pieniężna ustalona 'bęđzie w pľzepisach og hyěh ľocznyc.ll,
.powinny byé stosowane ulgi wagi dla uczni w, staľszych u-
cz1ti9Ę pľaktykant w ťľżokejskich i kandyđbt w d}okej-
skich w następującej skali:
1) dla uczni w,lrt rzy zostali upľawníeni do đosiadania ko_

n_i w wyściga'lh _ 4 kg tak đługo, jak uczeri nie wygr.a
10 gonitw,

2) đla starszych uczni w - 3 kg ulgi wagi tak dfugo, jai<

_. staľsgy uczeri nÍe v/ygra 25 gonitw,
B) dla pľakĘkant w dżokejskich _ 2 kg ulgi wagi tak dłu-
-'. 9'o' j"k pľaktykant dżokejski nie wygra 50 gonitw,
4) dla kan'đydat w đżokejskich - 1 k-e- ulgi w-agi taŔ ału_

go' jak kandyďat dżokejski nÍe wygra 100 gonitw
2. Ulgi wagi dotyczą ľ wnież jeŻdźc w amator w stoso1ł,-

nie do ilości wygranych gonitw''w skali jak uryżej.
. 3. Dżokejem ($ 14) jest ten, kt ľy wygrał too gonitw; nie
koľzysta on z żađnej ulgi wagi.
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4. Jeślĺ gonitwa jest przeznaczona pPecjalnie,dła jeżdź-
c q kt rzy níe wygľalÍ 25 gonitw, to obowiązują następują_
ce ulgi:
1) dla ucąti w, kt rzy nie wygľali żadnej gonitwy _ 2 kg

ulgi wagi,
2) dla uczni w' kt rzy nie wy'grali 10 gonitw _ 1 k8 uĺg'

wagi.

5. Dla starszych uczni vi' obowiązuje w takich 'gonĺtwačh
waga norľnalna; NÍezależnie od ulg' pľzpwidzÍanycľr w ustę-
pach poprzedzających' 'uczniowie i 5tarsi uczniowie, ktćlĺzy
nie wy$ralĺ 25 gonitw, korzystają z 1 k8 ulgi wagi' jeżeli
dosiadają lťoni trenowanych' przez 'osob.ą u kt rej odbywają
naukę.

6., Ulgi' okľeślone :w ustępacľr poprzedzfjących, nie. ma:
ją zastosowania z regułJr w handÍcapach i gonitwach' w kt _

rych biorą udział konie 2-letnie albo B-letnie konie arab-
skie lub anglo-arabskie.

RozDzI'AŁ 1IIJ

Kulalítíkacia konż do gonitu.

s 44' W gonĺtĺľie mogą braé udział wyłącŻnie 'konie od_
powíadające wszystkĺm jej waľunkom.

s 45. 1. Konie, kt ľe braĘ uđział w wyścrgacb zagľanrgą'
mogą być dopuszczone do udzĺału w wyścigach w Polsce je-
dynĺe rv wczasi jeżeli zapisujący konie przedstawi zaświad-
czenie zagľanicznej instytucji' urząđzającej wyśĺ:igi, stwieľ-
dzające, że na łotze zagranicznym uie za,szły oil<olíczności,
rľskutek kt rych kori utľacił präĺĺro do udziału w qryścigach.
W záświađczeniu powĺnny byé r wnÍeż podane warlości
pieľwszych nagr d oľaz surriy nagr d; jakíe ko uryskdł na
torach zagranicznych.

2. Wykaz koni, wyszczeg lnionych w zaświadczeniacn
określonych w ust. t, podlega ogłosz niu w ,,Wiadomĺiściach
W;łścigowyeh"'

s 46. 1. Ileltroć w waľunkacłr gonitw wymieniony jest
wiek'konĺa, wĺek ten liczy się od pierwsze8o stycznia tego
roku"'w kt ľym ko się urođził.

2. Ilekľoé warunki gonitwy uzależniają dopuszczenie lub
wyłączenie konia z gonitlvy albo zastosowanie nadwagi lub
ulgi wagi ođ tego, czy kori bĺegał lub wygrał, ĺozumie się
bieżąey ľok kalendarzowy:
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$ 47. Za konia, kt ľy biegał, uważa się takiego konia,
kt ry znajdo'"vał się przynajmniej raz w dyspozycjĺ starte_
ľa, bez wzgl'ędu na to, czy ko miał pľawo biegać w danej
gonitwie, czy ođpowiadał jej waľunkom lub czy gonitwa
ważnie się odbyła.

s 48' 1. Za konia, kt ry wygruł gonitwę, uważa się takie_
go konia, kt ry spełnĺł warunki przepÍsane w s 58.

2. Jeżeli więcej koni, nie wyprzedzonych pľzez jakiekol_
wiek inne koníe pŕzy mijaniu celownika, minęło ten celow-
nik jedno,cześnie (głowa \ł/ gło\'ĺ/ę)' wszystkie te konie uważa
się za konie, kt re wygrały gonitwę; waľtość zaś nagrođy
dla zaliczenia przy kwalifikowaniu do gonitw o nagľody
z ogľanĺczeniami ustaia się zgod'nie z przą>isarrÍi.

s 49. Konie, kt re bieBały i wygr,ały goÍ}it',ľy z płotami
i przeszkođamĺ, są uważane w wyścĺgach płaskich za konie,
kt re níe biegały ĺ nie wygľały.

s 50. 1. Wartąść pierwszej nagrođy ozJlacza w ľozumieniu
prawideł ninrejszych kwotę pieľwszej nagrody ptze?.^aczo-
nej dla zsĺycíęzey. Sum'a nagľ d oinacza wszelkie łragrody
pienĺężne jakie ko uzyskał.

2. Stawki wypłacone łącznie z nagrodami ($ 61) nĺe podle-
gają zali'uzeniu do wartoścí pieľwszej nagrođy, pođlegają
natomĺast zaliczenĺu do sumy nagr d.

s 51. Pierwsza nagroda w gonitwach đla koni wszystkĺch
kraj'iw nie może byt, niższa ÍĹż LlŻD, a w gonitwach mÍę-
dzynar'odowych _ niż 1/10 najwyższej pierwszej nagľody,
przewi,dzianej na dany ľok w plaľie ľoczny'm wyścjg w uľzą-
đza'rych rpľzez Pľzedsiębiorstvzo.

s 52. 1. \łrarunki gonitw molą przewidywaé ogranĺcze-
nia udŹiału konia w gonitwie w zależności ođ waľtości
pierwszej nagrody lub sumy nagr đ uzyskanych pľzez konÍa
w wyścigach.

2. treżelL w waľunkach og lnych plan w rocznych lub w
'wärunkach poszczeg bxych |gonitw ĺjest wyľaźnie przewi-
dzĺane, że wartość pierwszěj naÉrođy wygranej ,przez konie
głowa 't/ głowę nie zaLicza się pľzy kwalifikowaniu đo go-
nitw o nagľody z ograniczeniamĺ każdemu w pełnej wyso-
kości, za waľtość wygranej nagrođy głolya 'v/ głowę uważa
się tylko kwotę, kt ľą każdy z nich otrzymał z pođziału na-
gr' d stosownie do pľzepís w $ 62.

3''W pľzypadlĺu wygľania prlez konia głowa w gło\/ę na-
grođy drugĺej' tľzecíej luĘ czwartej, za|icza się prry kwa-
lifikowaniu do gonitw o nag ody z ograniczení'amĺ krľotę,
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kt rą każdy z nich otrzymał z podziału nagr đ stosownie do
przellis w.S 62.' a_ieżeti 

-przepisy pg tne plan w. ľocznych bąđż okrěso-
wych lub te]ż rvárunki-gonitwy nie stanowią inaczej, nie za_
licza się przy krvalifikowaniu đo gonĺtw o nagrody z ogra-

''iczenĺa-mĺ 
wartości pierwszej nagrody, uzyskanej w handi_

capĺe.
5. Sumy nagľ d, uzyskane pľzez konie aľabskie, anglo-

ar'abskie 
_czystéj 

lub p łkrwi oraz konie p łkrwí angielskĺej'
w go:ritwach ptzeznáczonych 'wyłącznĺe dla koni tych ľas'
zalí za się tylko pzęściowo w gonitwach, w kt rych mają
prawo ua_zĺáłu konié pełnej krwi angielskiej' w stosunku
bľocentowym, ustalonym w przepisach _.og lnych pĘ"9Y
iocznycľr; 

-wartość pieľwszej nagľođy zalic'za się w całośei'
W:art ść pierwŠzej nagrody i sumy nagr đ, uzysl<ane przez
konie a.äbskie, angloarabskie czystej lub p łkrwi 

- 
oraz

konie p łkrwi angielskiej w gonitwach, w kt ľych brały. u-
đział konĺe pełnej krwi angielskiej' zalicza síę w całoścí w
gonitwach przeziaczonych dla koni alabskich, anglo-arab-
škĺcľr czystđj lub p łkrwi oraz koni p łklwi angielskiej.

s 53. Waľtośé pierwszych nagľ d i sumy nagr đ, uzyska-
nďna toľach zag{anicznych, przelicza się đla ogranicze wy-
nikających z pľáwiđeł niniejszych w spos b, kt ry na każdy
ľok okľeślí đyrektor PrzedsÍębiorstwa.

s 54' l. Nie ma pľaura udzĺału w gonitwie kori, kt ry:

1) jest trenowany lub đosiadany w gonitwie pľzez osobę
nieuprawnioną ($ 16)'

2) nie ođpowiađá jakĺmkolrľiek przepisom prawídeł ni_
niejszych bądź waľunkom ustalonym dla danego sezonu
wJrścigołvego lub warunkom gonitwy, okľeślonym w pro_

gramie,
3) otľzymał w dniu gonitwy jąkikotwiek śrođek leczniczy

podniecający lub uspakajający, zaľ wno wewnętľzny jak
i zewnętrżny, z wyjątkiem pľzypadk w, gdy zabieg taki

. zastosowano z'a wieđzą đyľektora na zatządzeĺie i w o-
lrecności lekarza weterynaryjnego' powołanego przęz
Pr'zeđsiębiorstwo ($ 116)'

4) pozbawiony jest prałva uđziału w gonitwa'ch ptzez' za'' granlczne oľgany 'wyśĆigowe, kt rych orzeczenia obo-'
wiązują w PolŚce na zasadach wzaĺemności,

5} poibawiony 'jest pr'awa' udziału 'w gonitwĺe decyzją ko-
misji technicznej.

2. Komisja techniczna może nie dopuścić do uđziału w go-
nĺtwach na czas określony lub bezteľmĺnowo koni w stanie
wyczerpania, chorych, kulejących, ślepych choéby na jedno
oko, naľowistych lub Ędących wyľaźnie poza formą.

3. Ponadto komisja techníczrra może nie dopuścić do u_
dzi'ału w gonitwie koni podkutych w spos b inny nĺź to jest
okreŚlone w instrukcji Pľzeđsiębioľstwa.

s 55. llraryunki udziału koľri w gonitwach płaskich oraz
w gonitwach z 'płotam'i lub przeszkodami unormowaĺre są w
pľzepĺsach za,waľťych w odpoĺľieđrrich rozdziałach.
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s 56. 1. Przedsiębiorstwo powinno ptzeznaczyć, nagľody
pleniężne w każdej gonitwie đla właścicieli koni, kt re zaj-
mą pierwsze cztery miejsca, otaz nagrody hodowlane d'la ho-
dowc w Ęch koni, o ile bođowcami są polskie parÁstwowe
zakłady hodowlane'

2. Za właścĺciela konia w ľozumielrju niniejszych przepi-
s w uważa ,się instytucję zgłaszającą konia do wyścigu stc_
sownie do đeklaracji złożonej w myśl pľzepisu $ 9.

3. Za hođowcę konia w ľozumienÍu niniejszych przepis rľ
uważa sĺę zakłađ hodowlany, qr kt rego posiađaniu znajđo-
wała się klacz _ matka konia _ w chwili jej oźrebienia.

4. 'Przedsiębiorstwo może naoawać nazwy nagrodom pie_
niężnym dla właścíeieli koni.
_ 5. Nagroda hođowlana powinna być ustalona w wysoko.
ści co najmniej 10 pľoc. tej kw'ĺĺty, jaką otrzymuje tytułem
nagrođy właś:ciciel konia.

6. Zamiast wyznaczonej nagrody z własnych funđusz w
Przeđsiębiorstwo może przyjąć. nagrodę ofiarowaną przez
poszczeg lne osoby, instytucje lub oľganÍzacje, jeżeli warun-ki gonitwy, okréślone przez oťi'arodawcę, nĺe sprzecirŕiają
się pľzepisom prawiđeł niniejszych.

s 57. Ustalenie miejsc, jakíe konie zajęły w gonitwie,
uzależnÍone jest od ilości koni mijających prawidłowo ce_
lownik przeđ nĺmí i ozaacza się liczbą następującą po licz-
bĺe ĺĺyprzeđzających je koni.

s 58. Pierwszą nagľođę otľzymuje kori wygrywający go-
ni'wę (zwycięca gonitw"y). Za konĺa, k't ry vrygrał gonitwę,
uważą się takiego konia, kt ry najwcześniej prawiđłowo mi-
nął celownik (metę) i nie został zdyskwalifikowany.
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$ 64. ĺ. Konĺa należy zdyskwalĺfikować. jeżeli:
1) kon wziął udział w gonitwie wbrew przepisowí $ 54,
2) kori bĺegał w gonitwĺe, w kt rej bľał uđział inny kori

należący do tej samej stajni wyścigowej' nie mający pra-
wa uđziału w gonitwie ($ 54)'

3) ko opuścił w czasÍe gonitwy tor i nie po:vrocił naŕr na
míejsce, w kt ľym go opuscĺł''albo nie pľzeszedł całego
dystansu gonĺtwy'

4) kon w gonrrwle pfaskĺej przeszedł w ch 'đ inny niż ga-
1op,

5) kon biegaŁ .mimo że:
a) nie został do gonitwy zapisany,
b) zapis został uznany za nieważny,
c) po dokonanlu zapisu został'z gonitwy wycofany,
d) został zwolniony z'dyspozycji starteľa ($ B4),

6) waga jeżđżea, kt ľy dosiadał konia, nie była 'przeđ goni-
twą spľawdzona, a nie zachođził pľzypađek okľeślohy w
s 114,

7) koti' ni sł wagę niższą od tej, jaka. ĺryy ikała z waľun-
k w gonitv6r,

8) ko ni sł wagę níższą niż 50 kg,
9} kori nie minął sfupa dystansowego w chwilĺ, gdy kori

'wygrywający doszedł do celownika,
10) waga jeźdźaa sprawdzona po gonitwĺe okazała się niż_

szą od wagi zađeklarowanej przeđ gonitwą (s 80).
2. łeżeli osoby zainteľesowane nie podniosľy zarzutu wad_

liwości działania v/agi pľzed ukoticzeniem waŹenĹa jeźdżc w
pľzed gonitrľą, nie mogą tego uczynić. przy rvażeni jeŻđżc w
po gonitwie.

s 65 Konia należy zdyskwalífikować. ĺeżeli przeszkadzał
innemu Koruowr w gonitwĺe' cnocby bezskutecznre.

s 66. Korí może byé 7dyskwalifikowany, jeżeli:
ĺ; ;eźdzíec zsĺadł z konia nie podjechawszy do wagi lub nie

ľozsiodłał konia własnoręcznie, nie mając na to zezw3-
lenia,

2) koti ni sł wagę co najmniej o 2 kg wyższą od tej, jaka
wynikała z warunk w'.gonitwy, a osoba zainteresowana
nie uzyskała na to zezwolenia komĺsjĺ tectrnicanej, chy-
ba że pľzęoisy szczeg lne stanowią inaezej,

3) ko biegał z innymi ko mi tej samej stajnĺ, a rr6il-
najmnie.1 jeden z tych koni, ptzeszkadz-ał íŕrnemu konĺo-
wi w* goniłwie; choćby bezsk-utecznie, lub z inłe_go po_
wodu zostáł zđyskwalĺfikowany.

s 59. Konie w gonitwie uzyskują drugie i dalsze miej-
scä jedynie w wczai, jeżeli w chwili, gdy zwycięzca mÍja ce_
lownik, minęły sfup đystansowy.

s 60. 1. Konie, kt ľe pľzysźy do celownika na miejscach
dalszych niż pieľwsze, uzyskują nagrody:

1) kori, kt ľy przyszedł na drugim mĺejscu - drugą nagľo-
dę w wysokości 25o/g pierwszej nagŤody'

2) k , kt ľy przyszedł na trzecim miejscu - tľzecią na-
gľodę w wysokości 10o/o pieľwszej- nagrodY'

3) ori, kt ry przyszeđł na'-czwartym miejscu - đzwaľtą
nagrodę w wysokości 59/6 píerwszej nagľody.

2. W gonitrvacľr międzynarodowych tozđzłał nagr đ po-
mięđzy konie na miejscach płatny'ch może byé ustalony ina-
czej.

$ 61. Jeżeli _ stosownie đo waľunk w gonitwy _ đo na-
gr d mają 'być włączone ľ wnież stawki, wpłacone EÍzy za-
pĺsywaniu koni đo gonitwy, sumę wpłaconych stawek roz-
äzĺeta sĺę pomiędzy pierwszą a đalsze nagľođy w stosunkĺr
okreŚIonj'm vĺ S 60.

s 62. 1. Jeżeli dwa lub więcej koni przyjdzie ľ wnoiześ-
nĺě oo celownika (głowa w głowę), nagrdy dzÍeli się między
właścicieli na r wne częścĺ w stosunku do ilości koni we:
dług następujących zasad: za dwa konie na pierwszym miej-
scu _ pierwszą i drugą rr'agľođę; za trzy konie na pieľwszym
miejscu _ pÍeiwszą, drugą Í ttzecią nagrodę; za cztery lub
wię ej koni na pierwszym miejscu - wszystkie nagľody; za
dwä konĺe na đrugim miejscu _ đł'gą i trzecią' nagľodę;
za trzy konie na drugim miejscu - đrugą, trzecią i czwartą
nagrođę; za dwa lub więcej koni na tľzecĺm miejŚcu _ trze-
cią i czwaľtą nagrodę; za dwa lub vĺięcej koni na czwartym
miejscu _ czwartą. nagrođę.

2. Jeżeli do nagrody dołączony jest przěđmiot nĺepođziel-
ny (medal, żeton), a konie pľzyjdą .na mÍejsca płatne głowa
w gio*ę, to przedmiot ten przyznaje się w drodze losowania
jednemđ z właścicieli lu'b hodowc w koni, kt re przyszły
głowa w głowę.

$ 63. Nagroda wygrana przez konia zostaje wypłacona je-
dynie w wczas, jeżeli w ciągu 48 gođzin po gonitwíe nid zo-
stał zgłoszony protest (s 93). zdyskwalifikowanie konia po-
wođuje pozbawienic go nagrody i - 

jeżelj zajął pieľwsze
miejsce _ utratę tytułu zvyycięzcy.

t

I
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ś 6?. 1. Nagľođy pođlegają vr5rpłacie po upłnĺrie 48 go-
dzin od zako czenia gonitwy'

2. Przedsiębiorstwo może termin wypłaty ođroczy , nie
dłľżeJ jeđnak niż na 10 dni.

3. Jeżeli prawo do otrzymania nagrođy zostanie zakwe-
stĺonowane z Erzyczy^ wynikającycľi z nÍniejszych prawideł'
wypłata zostanie wstrzymana i będzíe dokonana po up}y-
wie 48 gođzin ođ uprawomocnienia się đecyzji ľozstrzyga_
jącej sp r rra t<oľzyść vĺłaĺícíciela konia. W ľazÍe orzeczenia
o-zdyskwalĺÍito'wanÍu konia ($$ 64, 65, 66) nagľody Pľzecho_
dzą na następne konie w kolejności, w jakiej ptzyszŁy do ce-
lownÍka za koniem zđyskwalifikowanym.

4. Jeżelĺ koľi został zdyskwalifiko\Ärany po dokonanej \,ĺ/y-
płacie nagľody, pođjęta nagroda podlega zwľotowi PrzeđsÍę_
biorstwu.

5. Zapadłe na skutek zgłoszonych protest v oľzeczenia,
zmieniające rezultaty gonitw 'na koľzyść irrnych koni' níe
powodują dla tych ostatnich zmian w ustaleniu Íctr wygra-
nych prued termĺnem wydania tych oľzeczeri, a prz yznane
t5rmi oľzeczeniami sumy i waľtości nagť d obcÍążają te ko_
nĺe od daty orzeczenia.

s 68. 'Nagrody wyścĺgowe i hodowlane, nie podjęte w cią_
gu dw ďl lat' licząc od dnia 31 gruđnia tego roku, w kt -
rym odbyła się gonitwa, za kt rą przyzna'na została nagroda'
przepadają, na tzecz Fľzedsiębĺioľstwa.-

B,ozDzlAŁ Íx
Gonttug.

ŻaplLsywanie koni đo gonitw.
s os. Każdy kori mąjący wziąć udział w gonitwie powi-

nĺen być đo goniťw'y zapisany w spos b przewidziany w ni_
nie j szycľr praqidłaďl.

s ?0. Termiay zapÍs w do gonitw powinny być podane
'w planach roczľrych lub okľesowych wyścig w.

s ?1. 1. Zapĺs jest pisemnym dowođem zgłoszenia konĺa
do udziału w okrąślonej gonitĺvie. Jednocześnie ze z*łosze-
niem zapisu należy wnieśé opłatę (stawkę) przewiđzianą
w planach ľocznyďr.lub okresowych wyścig w.

2. opłata rnoźe byé kredytowana w spos b pľzewidziany
w planacb rocznyďr lub okresowych wyścig w.

Ý
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3. \ľpłacone staw.Iri nie podlegają zwrotowi. Zapis nie
opłacony lub nie zakredytowany w spos b przewidziany w
og lnych warunkach wyścig w jest nĺeważny.

4. Dokonane zapisy nie mogą być wycofane.
s 72. 1. Jeżeli wniesiono kílka zapís w na konie z jednej

stajni, a kwota Ęłaconych stawek nie wystaľcza ng pokry-
cie należności za wszystkie zapisy, wpłaty za|ícza się na ko-
lejne zapisy według vrysokoścĺ nagr, đ v' poszczeg lnych go-
nitwach, poczynając ođ najwyższej, chyba że z treści zapisu
lub cołączonych dowođ w wynika níewątpliwie, za kt rego
konia stawki nie wpłacono lub wplacono w niedostatecz-
nej wysokofui.

2. w razĺe wą'tpliwości, kt ľe zapisy należy uzĺać' za nie-
wa:Źne spośr d kilku zaĺpis w do gorritw o r wnej \rrysokoścj
nagľ d, rozstrzyge losow'anie, zar.ząđzone pĺzez osolbę upoważ-
nioną do otwierania zapis w ($ 5 pkt. 4).

s 73. 1. Za'pĺsy należy składaé pÍsemnÍe w lokalu Pľzeđ-
siębiorstwa lub nadsyłać telegraficznĺe przed upływem ozna-
czonego teľminu.

2. Zapisy mogą być đokonane tylko przez osobę upoważ_
níoną rľ deklaracji.

3. Zapisy đokonane telegľafĺczníe powinny być potwier-
đzone w formie 'pisemnej przed upływem ostatecznego teľ_
minu, pľzewiđzianego dla 'wycofania konia. Jeżeli zapis nÍe
zostanie potwieľdzony w tym teľmĺnĺe, komisja technĺczna
może nie dopuścić konia do udziafu w gonítwíe. Zapis z*ło-
szony telegraficznie nie Ęđzie przyjęty, jeżeli jednocżeśnie
nie została wpłaeona lub zakredytowana stawka.

4. Po złożeniu zapis w nie można czyníć w dokonanych
zapisach żađnych zmian jak r wnież nie można zastępourać
dokonanych zanrisiw inr-lymi.

5. Formę zapis w określí Przeđsíębiorstwo.
6. Zapisy niejasne, nieczytelne lub brrđzące wątpliwoścÍ

pod vzglęđem treścÍ są nieważne'
s 74' 1. Komisja techniczna może zaŻąđać dowodu stwieľ-

đzającego, że osoba doronująca zapisu konia đo gonĺtwy
upľawĺriona jest ĺĺo rozporządzania Ęoniem.

2. łeże|i upľawnienia osoby zapisującej konĺa budzą wąt-
pliwości, zapis może być uzn'any za nieważny.

s 75' Każdy zapis konÍa đo gonĺtwy powinĺen zawierać
określenie gonitwy, đo kt rej ko jest zapisany' nazwę ko_
nia, wskazanié właściciela, określenie wagi' jaką koír ma
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nieś^é w gonĺtwie, oraz podpis osoby zgłaszającej konĺa dogonitwy.
s 76. 1. Zapis będzie uznany za nieważny, jeżeli:

l) nie odpowiada warunkom Ökreślonym w $ ?1 niniej-szych ptawĺdeł,
!) *on_ zapisany nie odpowiađał warunkom gonítwy,
3) zapis został dokonany przez osobę nie 

"p'ä'*"ĺo"ä,4) zapis został dokonaly 
-w 

Íoľmie iezgodnej z ninĺäjszy-mĺ prawidłami i instľukcją Przedsięb-iorstwa (ss71, ?3i.
2' opłaty dokonane w związku z zapisem uznanym z3 nie_waźny pľzepadają na tzeę'z 

-FrzedsÍębioľstwa.

3. !V przypa,dku nieumieszczenia w prograrnĺe dziennym
Przez ptzeoczenĺe konÍa zgłoszonego 'zgođnie z pľzepis'amĺ
prawideł wyścigowych, Przedsiębiorstwo nra prawb sprosto-
wać pomyłkę w ciągu 12 godzin od teľminu,-w kt rym za-pisy zostały otwarte.

- 4. Konia należy đopuścié do udziafu w gonitwie, lecz wy_
łączyé' z gľy we wzajemnych zakładach.
_ 5. Jeśli pomyłka nie została spros owana w tym terminie,
koĺ ̂

nie 
może by dopuszczony do uđziału w gonitwie, Przed-

silbĺoľstwo ?ąś powinno wypŁacié właścicielowi tego koniar wnoqłałtość pier.wszej nagľody rozgľywanej w tej go_
niťwie.

6. Kgri -zapisarľy do gonitwy może' być z niej vrycofany
pľzez osobę upowaźnioną.

7. Wycotanie konia z lonitwy podlega .ustalonej co roku
op.ł9cie w wyso}ości ođ }ä do tlźo/o pierwszej nagr-ody prże_
ĺľ'idáanej đla dąnej gonĺtwy.

B- ośrłriađczenie o wycbtaniu koniä z gonitwy jest nĺeođ_
wołalłe.
' 
9._!ĺrycoÍanie konĺa .po.winno byé zgłoszone zgodnie.z ín-

stľukcją Prżedsĺębioľstwa.

.s-77. _Jeżelido gonitwy zapĺsanycb jest wíęcej nÍż 13 ko-
ni' kor.nĺsja teohniczna może podziélić gbnĺtpę ną serĺe w ten
spos b, _by w }ażdej serii znalazło się co näjri'ĺej z lronĺi zarządzlé odbycie, gonitwy w poszczeg lnyđr seriach. Doposacze ilnych serii gonitwy wyznacza lĺę pľzez losowanie
konie, żapisane đo dzielonej'gonit'ľy ĺ nale'zđce ao tuj_sailj
stajni lub tľenowane ptzez tę samą ośoĘ. i'ozostałđ konią.kt re- n-ie mogą byé wyzrräczone do serĺi w sposot wyeájokreślony, przydłiela się đo serii przez losowanie w kole':
ności, w jakiej zaplsane zostały 0đ eoĺĺvy oo poszczeg í_

4ych 'serii dzielonej gonitwy mają zastosowanie wszystkie
przepisy o gonitwach jak do poszczeg lnych gonitw; z wy-jątkiem wykazania w planie wyścĺg w.

Czynności przed gonitwą i po
gonitwie.

s 78. l. Konie bĺoľące udział w gonitwie powinny być
pľzyprowađzone na mÍejsce wskazane przez komisję 

- 
tecĹ-

niczną nie p źniej niż na godzinę pľzed terminern ustálonym
w progľamie dziennym dla ľozpoczęia gonitwy. Kori powi-
n_ie-1 !ľć na 'pieľwszy sygnał osiođłany i wypľowadzony na
ok lnik:. Na' drugi sygnał konie powinny- być całkowicie
przygotov/ane do gonitw5r.

2. Na tľzeci sygnał jeżdźey wyjeżdżają na tor w celu uđa-
nia' sĺę na staľt i przejeżđżają przed komĺsją techniczną, sto-
sownie' do otľzymanych instrukcji.
! 79.. 1. W'szyscy jeźdźcy bioľący udział w gonitwie po-

winni być zważeni w obeeności sędziego u wagi' kt ry spľáw-
Ę i _ 

zgľ_isuje wagę jeŻďżc w. Zvĺażenie powinno -na:stąpĺć
najp źniej na 30 minut przeđ terminem okľeślonym w pio-
Bľamie dla rozpoczęcia .pieľwszej gonitwy, a w następnych
gonitwach pľzeđ sygnałem oznaczającym wyjeżazaniä ;eź-dźc 'w na start do gonitwy poprzedzającej (s-ż8).
_ 2.. Po zważenil'r jeżdżc w następuje' ogłoszenie numer w
konĺ, nazwisk jeźdżc w i stwierdionej wási w stosunku do
wszystkicłr koni biorących udział w gonitwie.

3. Jeżeli waga jeźdźca mającego dosĺadaé konia nie zosta-
ła przed gonitwą spľawdzona, t<ori nie ĺnoże brać udzĺafu
w gonitwie, z wyjątkiem przypadku przewidizänego w s 114.

4. Waga. jeźdźc w sĺ rozumidniu niniejszych pľawideł ozna_
cza 'v agę człowieka oraz wszystkich przedmiot w, kt re kori
niesĺe w gonitwie, z wyjątkiem nogawek, bandaży,. napierśni-
ka, uzdy, okutar rv i bata.

s 80. 1. Ustalenie wagi, jaką ma nieść koŕr stosownie do
waľunk w 'gonitwy, ciąży na osobie upľarvnionej do zapisy_
wania konía w chwili ważenia jeźđźea do gonitwy, o1oĹa
ta obowiązana jest zgłosié wagę tę sędziemu u wasij

2. W prąryađku pomyłki, osoba zgłaszająca wagę sędze_
mu, może sprostowa ją do momentu sygnału oznaczające-
go zakoriczenie ważeriia jeżdżc w do đanęj gonitwy. po tlpły-
wig tego terminu, należy zawiadomić o pomyłce ko,rnísję
technĺczną. Komisja technĺczrra w tym przypa'dku nie do-
puszcza konia do udzialu w gonitwie.

t

,
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289s 81. Pľzed każdą gonitwą sędzia u wagi doręcza komísji
technicälej' sęđáom u staľtu i u celowriĺka wyciąg z ĺlľográ-
m} _dziennego gonitw z w11ĺszczeg lnieniem koni biorąđych
udział'w poszczeg lnych gonítwach, nazwisk i wagi ieźđźc w
oľaz numer, w poľząđkowych koni u startu.

s 82. 1. Po ođbytej gonitwĺe jeźdźlcy powinnÍ pođjechać
-do u'agÍ i tam osobiście rozsiodłać konĺa. !\Iaga jeŹđźcá -pođ-
l_eqa po gonĺtwie ponownemu sprawdzeniu w obecnośđ sę_
đziego u wagi. Jeżeli wskutek wypadku jeźđzlec nie moźe
do wa'gi po{jechać, należy go doprowadzić, a konia może
rozsiođłaé inna osoba za zezvłoleĺíeľn komÍsji technicznej.
- 2. ĺeżdaec' kt ľego waga po gonitwie okazäła si'ę niższa
lYb wyższa ođ wagi stwieľdzonej przed gonitwą, może być
ukarany.

_ s q3. Konie pozostają ťozsiodłane u wagi do czasu spraw_
đzenia \ľagi wszystkich jeźdźc w bioľących udáał w äonit-
wie. treźdźcy obowĺązani są po2ostać w miejscu ważenia do
ezasu zwolnienia ich przez sędzĺego u wagi. Koniec spľaw_
dzania wagÍ pođaje sĺę do publicznej wiađomości specjätnym
sygnałem, jeźeli przewodniczący komisji technicznéj nĺe ża-rząđziinacze'' 

atart.
. s 84. l. 6taľteľ wywofuje nazuriska jeźđżc w w miejscu

śtartu.

'2. l<ażĄy kotł' kt rego jeździec odpowĺedział na wywoła_
nie, -jest y d1spozycji starteľa'. Staľteľ nie jest oboq'iązany
oczekÍwaé na konia, kt ry op Źnił się na wywołanie ieiazcá.

3. Starter może zwolnić konia ze swej dyspozycji:
a) na pľośbę jeżdŻca _ z ptzyczyn szczeg nie uzasađnio-

nycb,
'b) z urzęđu - cdy jeźdzíec op źni podejście do startu.
4. Decyzja ,staľteľa jest ostateczna. Starter pođaje .tę de-

cyzję niezwłocznie do wiadomości komisj'i techrr'icznej przeđ
pľzystąpieniem do startowania.

5. Jeżelí ko zwolniony z dyspozycji startera weźmieudzial w gonitwie, będzie z,dyskwalĺfikowany' a jeźdztec
podlega karze.

6. Korí zwolniony z dyspozycji starteľa będzie uważany
za. _k9nĹa' kt ry biegał w rozurnieniu $ 47 ninieiszych pra-
wideł.
. 7. U startu koníe zajmują miejsce vrylosorrrane, poczyna_jąc od wewnętrznej linĺi toru wyścigowlgo.

_ 8.'Losowanie 'miejsc odbywa się w czasĺe i trybie okľe_
ślonym w instrukcji Pľzedsiębiorstwa. Starter pľzystępuje do
startowania na sygnał do ľozpoczęcĺa staľtu, dany na pole_
cenie komisji technicznej.

s 85. Staľt odbywa się przy pomocy tnaszyny đo staľto_
wania lub pľzy pomocy choľągiewki.

Start, ptzy pomocy ťnaszyny đo
startowania.

$ 86: L. Jeźdżcy powÍnni wyľ wnaé konie w odległoścj
nie większej niż 15 m ođ maszyny đo staľtowania. '$ryľ w-
nanę konie podchodzą stępem do maszyny do staľtowania
i zatľzymują sÍę przed sznuľamĺ.

2. ,Podniesienie sznur w oznacza ľozpoczęcie gonitvryr.
3. 

.!V przypađku gdy staľter zatządzl start ze stępa, konie
wyľ wnane pođchodzą stępem do maszyny do startowaniai - nie zatrzymując się _ rtrszają w galop w momencie
podniesíenia sznuľ w przez starteľa..

4. Jeżeli staľter uzna, że konie ruszyĘ w spos b narusza-jący ľ wnośé szans, to uznaje start za niepľawidłołr5l i đaje
sygnał đo zawr cenia koni pođniesieniem choľągiewki, na
znak ktorej kontľstaľter pođnosi flagę, co obowiĘnje !eŹdź-c w do zawr cenia koni na míejsce sĺaľtu.

5-. 'sta.rteľ ĺnoże _nie puścić poszczeg lnych konĺ w dystans,
o ile uzna, że stra_ciły one szanse w wyścigu.

Start pľzy pomocy chorągiewki.
.s 87. łeźdźcy powinni wyľ wnać konie rv odległości nie

ĺviększej nĺż 15 m od miejsca slartu. 'Wyr' wnane konie pođ_
chodzą.stępem do miejsca s'taľtu i nie źatľzymując sĘ _ na
znak 'staľtera, _kt ry wyraża się opuszczeniem cĹoľągĺewki,
ľuszają đo rľyścigu. Momen't opuszczenia choľągiewki przez'
staľtera jest sygnałem rozpoczęcia wyścigu. odwďaniď nie-
pľawidłowego startu odbywa się jak pľzy starcie przy pomo-
cy rnaszyny do stariowania.

Kontrstaľteľ.
$ 88. 1. Kontľstarter staje o 80 m od miejsca startu. Na

9ygnał staľtera, wyrażający się podnĺesienÍem choľągĺewki,
kontrstaľter pocrrosi flagę i trzyma ją tak długo, đop ki ko-
nie nie.powľ cą na miejsce staľtu. Starteľ daje kontrstaĺte-
rowi znak na opuszczenie flagi.ł
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2. 1łÍ pľzypadku, gdy konie miną kontrstarteľa z podnie-
sioną flagą i pojdą do wyścigu, co ustala komisja technicz-
na, gonitwa jest nieważna.

s 89. 1. Starteľ może zmienić kolejność miejsc koni, wy-
znaezyć koniom miejsca z Ęłu lub na zewnątrz szeregu' a
nawet usunąć ze startu w pľzypadkach, gdy.kori jest ner-
\Mowy' złośliwy, zarzLIca się albo w inny spos b przeszka-
dza pľawidłowemu i szybkiemu dokonaniu staľtu.

2. Starterowi służy pľawo składania wniosk w do komisji
technicznej o ukaranie jeżdźc w i t ener w.

3. Trener może być ukaľany za w3rsłanie na start konia,
kt ry nie umie prawidłowo startować.

s 90. 1' Sędzia u staľtu tozsttzyga ostatecznie.o ważności
startu.

2. Szczeg. łowe przepisy o starto's/aniu oĘreśli instľukcja
Pľzeđsiębiorstwa'

3. W pľzypađkach wyjątkowych komĺsja techniczna może
na pisemny wniosek trenera zgłoszo^y pľzeđ upływem osta-
tecznego terminu, określonego do zapisywania koni đo go-
nitwy, zezwolić na puszczenie konía ze staľtu z ľęki lub
spoza szeregu koni z tyht,

Celownik.
$ 91. 1. Kolejnośé, w jaklej konie minęły celownik, usta_

la sędzia u celownika.
2. Sęđzia powinien w miarę możności ustalié, w jakiej

kolejności rninęły celownik wszystkie konie'bÍoľące uđzial
u' gonitwie, obowiązany zaś jest ustalié co najmnÍej, w ja_
kiej kolejności przyszĘ konie na wszystkich miejscach płat_
nych i pierwszym niepłatnym.

3. Üstalając kolejność' sędzia u celownika określi w spo_
s b ustalony ínstľukcją Fľzedsiębiorstwa odległośé' jaka
dzieliła konie, gdy mÍjały celownik na miejscach płatnych,'
oraz stopĺeri wysiłku, z jakim kori wygrał gonitwę.

4. Ustalenie sędziego u celownika nĺe podlega uchyleniu
ani zaskarżeniu.

5. Ustalenie swe sędzia u celownika wpisuje niezwłocz-
nié đo księgi pľotokoł w gonitw i stwierdza swym podpi_
sem, po czyrm zatządza wywieszenie prży celowniku nurRe-
ľ w koni' kt' ľe zajęły miejsca płatng đla wzajemnych za-
kłađ w 'w ustalonej ptzeze kolejności. Ustalenie to nie
przesądza kolejności przyznania płatnych miejsc w gonĺtwie.

29Ĺ

6. Ustalenie kolejności, miarodajne đla wypłat we wza_
jemnych zakładach, następuje po sygnale oznaczając.ym za-
koriczenie ważenia jeż,ďżc w po gonitwie, tj. po spľawdzeniu
wagi ĺ ľozstrzygnięciu ewentualnych protest w, kt re mogą
wpłynąć w terminach przewiđzianych w $ 93.

?' Na znak, że kolejność pľzyznanych miejsc płatnych, obo-
wĺązujących dla rľypłat we wzajemnych zakładach, jest
ostatecznÍe ustalona, przy numerach wywieszonych na słu-
pĺe przy celownÍku umieszcza się zĺeloną chorągiew.

8. Kolejność, ustalona dla wypłat we q/zajemnych zakła-
dach, nie pľzesądza możności zdyskwalÍfikowania konia na
skutek protest w zgłoszonych w p źnÍejszym teľminie, zgođ-
nie z pľzeipísa'mŤ niniejszych prawiđeł.

9. Jako ptzitząd pomocnĺczy przy ustalaniu kole'iności, w
jakĺej korrÍe ĺninęły celown k, Irnoże być stoscwane urządze-
nie kinematogľaficzne. Spos b ustalania kolejności pľzy po-
mocy uľząđzenia kinematograficznego określi instľukcja
PľzeđsÍębioľstrrra.

' Pľotesty.
s 92. 1. Żasttzeżeĺia z powodu nieprawidłowoścĺ gonitwy

(pľotesty) mogą wnosić:
1) członkovrie komisji technicznej i sęđziowie wyścígowĺ'
2) zaĺntereso_ĺvani kierownicy stajen wyścigowych, osoby

trenujące konie oľaz jeżđżcy dosiađający koni.
2. Protesty dotyczące gonitw można składaé:

a) na torze wyścigowym podczas tľwanÍa gonitw w đniu,
w kt rym gonitwy te odbywają się - tylko sęđziemu
u wagi,

b) w pozostaĘch przypadkach _ pľzewodniczącemu ko-
rnisjí techniczneÍ.

3. UezestniĆzący w gonitwie jeŻdzierc zatr}o\'ŕiada pľotest
wyjeżdżając z toru sędziemu u celownika i składa go sęđzie-
mu u waSir

4. Pľotest zgłoszony ustnie przez kierownika stajni wyści_
gowei lub tľenera, powinien być potwierdzony na piśmie
przed upływem teľmÍnu określonego w s 93 dla składania
pľotest ur.

5. Przĺjmujący zgłoszenie protestu od tych gs b, powinien
na żądanie zgłaszającego 'wyđać pisemne 

' oświadczeníe, że
protest został zgłoszony.w terminie.

ĺ

il

ľ

$



292

6. osoby określone w ust. 1 pkt. 2 nł razÍe zgłoszenia pľo-
testu, kt ľy uzrr'any zostanie za ocz;rvĺiście bezbodstawny,
podlegaią karze stosownie do przepisu $ 1'51.

s 93. 1. Protest może być zgłoszony tylko vr następują-
cych teľminacb:
1) jeżeli dotyczy niąrrawĺdłowego dystansu gonitwy - na'j-

p źniej do sygnału oznaczającego wyje'źdżanie jeźdźc w
na start đq. gonitwy popľzeđzającej', a jeżeli protest do-
tyczy pierwszej .gonĺtvry _ naj'p Źniej na '30 mirrut ĺprzed

terminem, określonym w programie dla ľozpoczęcia tej
gonitwy,

2't jeŻeli đotyczy r źnícy ľnięđzy wa$ą jeźdźrca stłrrieľdzoną
po gonit'wie, a wagą zadeklarowaną przed goni}wą _
đo czasu, zanim jeździec, kt ľego wagĺ dotyczy zatalt,
nie zejdzie z ĺragi,

3) jeżeť doĘcz3 zatzuhl nĺedopełnienia pľzeđ gonitwą Íor-
malności określonej w $ 78, niezważenia jeźđźca przeđ
lu;b po 'gonitwie' niezgodnego z przepisami postępowa-
nia jeźdźca w czasie gonitwľ, zmylenila toru lub innej
níeprawiđłowoścĺ w przebiegu gonitwy _.najp źniej do
sygnáfu oznaczającego zakoriczenie waźenia jeżdŻęa w
gonĺtwie,

4) jeżeli đotyczy zatnłhl zastosorľania do konia śľodka
pođniecającego lub uspakajającego albo dania koniowi
w dniu gonitwy lekaľstwa wbrew pľzepisowi s 116 -najp źniej đo sygnału oznaczającego zakoriczenĺe waże_
nĺa jeźdźc w po gonĺtvrie,

5) jeżeli đotyczy zarzutu, że ĺĺraga, jaką ko miał nieśé w
go'rritwie, zostďa przez osdbę zgłaszającą nią>rawidłoĺĺro

ustalona, że ko nie mĺał prawa brania udzĹafu w go_
ni'twie albo że Ęł tľenowany przez osobę do tego nieu_
prawrrioną lub że konia dmiadał w gonitrłÉe jeź'daec,
kt ry nie był do tego uprawniony, albo kt ry nie odpo.
wiadał waľunkorĺi gonitwy lub kt ry został pozbawiony
prawa dosĹadania koni, że ząpis konia do gonitwy był
nieważny, jak ľÚwnĺeż wšzelkie inne pľotesty' đotyczą.
ce zarzut w nie określonych w paragľaÍie niniejszym _
najp źniej pľzed upłyrvem łĺ8 $od'in po zako czeniu go-
oitvvy,

6) jeżďí dotyczy atzĺahi, że Świadectwo pochodzenia konia
bÍorącego udział w gonitwie zostało sfałĘ?owane, albo
że ko został zamieniony lub zamiąst lĺonia zgloszonego
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đo gonÍtwy podstawiołro innego konia - najp źnĺej
przed upływem 60 dni po'ukoriczeniu gonitĺvy.

2' Protesty zgłoszone po upływie termin w okľeślonych w
ust. 1 Ędą pozostawĺone bez rozpatľzenía.

s 94. 1. Fľotesty ľozstľzyga komisja techn:icz,rra, kt ła
pľźeđ powzięciem áecyzjÍ obowiązana 'jest zawezwać osoby
żairrteľésowane do uđzielenia wyjaśnieri.

2. Decyzje komĺsji technicznej w sprawach technĺczno-
ľvyŚcigoiďch są osiateczne ĺ zaskarżeniu nie podlegają'

Ęođzaje gonitw.
s 95. 1. Ze względu na pochođzenie konĺ gonitwy đzĺelą

się- na gonĺtwy dla'koni wyłącznie krajovr5l-ch, gonÍtwy đla
koni wJzystkich kraj w oraz gonitwy międzynaľodowe.

2.'W warunkach gonitwy powinno by wyľaŹnie wska_
zane, cąi| đana gonitwa jest gonitwą dla konĺ wszystkicb
kraj w, czy ież gonitwą mięđzynarodową.

s 96. 1. łveđfus płci gonitwy dzĺelą się na:
1) gonitwy koni jeđnej płci'
2) gonitwy dla ogier w i klaczY,
3i Ěonitwy dla ogieľ w, klaczy i wałaďr ĺr (zwane gonit_

wami ,dla koni").
2. 'W gonítwach, w kt ľych biorą udzíał konÍe ľ żnej płci'

klacze korzystają z ulgi wagi 2 kg, z wyjątkiem handicap w
i gonĺtw sbecjáinie wymienionych w niniejszych prawi-
đłach.

3. Klacze đwuletnie koľzystają z I kg ulgi wagi.

s 9?. 1. Tĺedług warunk w'wagi gonitwy dzielą się na:

1) gonitwy z wagą normalną, w kt rych wszystkie konie
niosą wagę ustaIoną w skali określonej w załączniku đo
niniejszych prawideł'

2) gonitwy z nađwagamí lub ulgami wagi, w kt ľych po-' 
śzczeg lne konie niosą określoną w programie lub ya_;
ľunkách gonitwy wagę większą lub mniejszą od skali
wspomniąnej w pkt. 1'

3) handicapy, w kt rych szanse poszczeg lnych koni w-go-
nitwie śá'wyr wnane wagą' ozrnczoną przez sędziego
hanđicapeľa.

2. Ustalenia, czy koti ođpowĺada lvaľunkoťn gonitwy i ja-
ką ma nieśé lľagę, dokonać należy według stanu w chwili
ważenia jeźdŻea przed gonitwą.
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$ 98. 1. Hanđicapy mogą byé:
1) ,,z wczesnymi zapisami'. _ q7 kt rych mogą brać udział

tylko konie, kt ľe zostały zapisane vl' teľm'inie okreśIo-
nym Ýiir' waľunkach gonitw;

2) ,,otwaľte" _ !\' kt ľych mogą braé udział wszystkie ko-
nie odpowiadające waľunkqm đanej gonitwy,

3) ,,ogr'anicz611ę'í - w kt rycľí granice đopuszćzalnej wagi
są określone w waľunkach gonitwy.

2. Konie dwuletníe pełnej, wysokiej p łkrwi i połkrwi
angielskiej oraz tľzyletnie ar'abskie i anglo-aľabskĺe nie mo:
gą 'bľać udziału w hanđic'apach.

3. 'Waga, j'aką poszczeg lne konie mają nieś w gonĺtwie,
oznaczora pľzez handicapera, nĺe może być zmieniona po
trpł;rwie terminu przewidzianego w \Maľunkach gonitwy dla
ogłoszenia 'v agĺ. Jeżeli jeđnak mięđzy ogłoszeniem wagi a
chwilą ważenia jeżďźca do gonitwy kori. zapisany do handi:
caprr rľyglał gonitwę' niesĺe w handicapie dwa kilogramy
nađwagi za każdą 'wygraną gonítwę.

s 99. Gonitwy ĺlzię}ą 5ię 11ą;
1) gonitvry o nagľody otwarte _ dla wszystkich koni, od-

powiadających warunkom og lnym' przewidzianym w
niniejszych trrravridłach; w gonitwie takiej mogą być sto-
sowane jedynie ograniczenia z tytułu zagranicznego po-
chodzenia konia, jego rľ"ieku lub płci,

2) gonitwy o nagrody z ograniczeniamĺ koni z tytufu po.
chođzenia, płci, wieku, biegania lub niebiegania konia,
wygrania lub nibwygrania pevvnej kwoty lub wartoŚci
nagľody.

$ t!o. 1. Ze względu ną tor gonit\'y dzielą się na
1) płaskie,
2) z płotarni lub pľzeszkodami. :

2. w zale_żności od đystansrr i rozmiaru przeszk' d gonitwy,
z przeszkođami đzielą się na:
1) lekkie i
2) cĺężkie.
s 101. Ze wzglęđu na wĺek koni gqnitwy đzielą się

1) ggnitYł w5lłącznie dla koni jědnego wieku:'2, 3,
5-letnich,

2) gonitwy dla konr r żnego wíeku:
a) đla koni 2-letľľich i starszych,
b) đla'koni B-letnich i starszych,
c) dla koni 4:letnich i staľszyďr,
d) dtra koni 5-lětnicľr .Í staľszyćh.

Og lne
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pr'awídła gonĺtw.
s 102. Gonitwa jest pr bą seleĘcyjną koni i powinna się

odbyć zgodnie ż'jeĺ propozycjami w.warunkach jeđnako-
wych sŻans wszystkich koni pľzy wykazaniu cäłkovritego ich
wysiłku i uwyđatnĺeniu element w wsp łzawođnictwa i w.al-
kí.w poszczeg lnych fazach gonitwy. Nad wypełnieniem
\,ĺ/szystkich trpwyźszych zasad praĺuidłowości go,nitwy czu-
wa komisja techniczna ustalając jej ivażność lub ođmawia-
jąc uznania jej ważności.

s 103. Pľiborn wyścigoĺwyľn pođIegać mogą wyłącznie ko-
nie stanÔwiące właśnośé ĺ będące zatazem w użytkowaniu
Skarbu Par1stwa, pľzeđsíębioľstw paristwowych, sp łdziélni
produkcyjnych i goszczących w Polsie zaproszonych zespo-
ł w zagľaniczĺrych. \ľ stosunkll do właścicieli konÍ đopusz-
czonych đ pr b wyścigowych Przedsiębiorstwo nie pbnosi
'ĺadnej odpowiedzialnoścí w wypađku śmieľci., okaleczenia'
utraty lub zmniejszenia wartości koni'a w związku z ptzy-
gotowaniem koni do gonitw i udziałem w gonitwach.

$ 104. Nie mogą brać udziafu w wyścigach klacze, kt re
'w ľoku zgłaszania do wyścig w byĘ stanowione (odchowy-
wane).

s 105. Przeđsiębiorstwo -nie ponosi wobec kogokotwiek
ođpowieđzialności majątkowej za dopuszczenĺe do gonitwy
konia, kt ry nĺe miał prawa bľania udziału w gonitwie.

$.106. 'Pr bom wyścigowym podlega mogą konie dwu-
letnie i starsze pełnej krwi, wysokiej p łkrwĺ i 'p łkrwi an-
bielskiej oľaz trzyletnie i,starsze czystđj krwj' ará,bskiej, czy-
stej knrri anglo-arabskiej oraz p łkrwÍ tych ras.

s 107. Ęez dw ch koni r żnych stajni u staľtu gQnĺtwa
nie dochođzi do skutku.

s 108. Komisja techniczna władna jest rrstatać normy
czasu przebywania đystansu w poszczeg lnych fazach go'
nitwy.

s 109. NÍe wolno wysyłaé'na stait konia, kt ry níe jest
całkowicie pľzygotowany do wyścig w lub jeśli się nie ma
zamĺaru wydobycia z kcmia maksymalnego wysiłku.

s 110. Jeźdżcy mają obowiązek dokładania wszelkích sta-
ľari, aby gonÍtwę wygrać' a w ľazie niemożności wy iľania
- pľzynajmniej zająć płat're miejsce.

s 111. 1. Każđa gonitwa powjnna się ođbywaé na đystan.
sie ustalonym w jej warunkacb.

2, Gonitwa, kt ľa ođbyła się na innym dystansi'e niż ustą_
lony w jej waľunkach, jest nieważna.

na:
4 lub
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s 1r2. Poza pľzypađkami określonymi w 5s 88 i 111, go_
nĺtwa jest nieważna, jeżeli:

'1} 
żaden z konĺ nÍe 'dopełnil waľunk w goni.twy lub ża_' den nie odpowiadał jej watunkom,

2) wszystkie konie zmyliły tor lub $rygzły poza toľ,
3) wszystkie konie uległy po gonĺtwie zđyskwalifikowaniu,
4) gonitwa została rozegrana nieprawiđłowo ($ 102).

s 113. 1. obowiązkiem jeźđźca jest tak pľowadzÍć konia,
aby nie przeszkadzał innym koniom w biegu, w szczeg lno-
ŚcÍ nie pľzeciął dľogi innemu koníowi, nie wyprzedzi'wszy
go prrynajmniej o dwĺe dfugośÔi' nie popchnął go i nie po-
tľącił.

2. Szczegołową insrľukcję o zachowaniu sĺę jeźdźc w w go_
niturie wyda Pľzedsiębioľstwo.

s 114. 1. Jeżeli jeździec po zwaźeni uległ wypadkowi,
a nie ma już czasu ĺla zvĺażenie innego jeźdŻca, przewodni-
cący komisji technicznej może zez:wo|ić, aby konia dosiadł
inny jeźdzÍec tej samej kątegorĺi, nie zważony pľzed go_
nitwą. Jeźdzĺec taki powinien mieé prawo dosĺađania koni
w*gonĺtwach, ođpowiadać warunkom gonitwy 1 mie prawo
do takiej samej ulgi wagi jak jeżdziec, kt rego zasĘpuje.

2. łeżelí jednak po zakoriczeniu gonitwy okaże się, że
wskutek zastępstwa ko ni sł w gonitwie wagę nie odpo-
wiadającą warunkom gonitwy, mają zostosowanie pľzepi-
sy S 64 ust. 1 pkt. 7.

s 115. iSłupy dystansowe powinny się znajđować na torze
przeđ celownikiern w odległoścĺ, kt ľa 'wynosĺ:
1) prry đystansie do 1600 m _ 50 m,
2) przy dystansie ponad 1600 m do 3000 m - 100 m,
3) przy dystansie ponad 3000 m - 250.m.
s 116. 1. Koniom biorącyln qđzią| ry gonitwie nie wolno

dawać żadnych środk w w celu pobudżenÍa, wzmocnienia
lu'b uspokojenia, ani też stosować w tym celu jakichkolwiek
zabieg w.

2. Niezbędne lekarstwa mogą byé po zapisaniu konia đo
gonitwy dawane jeđynie ĺa z.atządzeĺie i w obecności leka-
rza .weterynaryjnego powołanego przez P;zeđsiębiorstwo i z
wiedzą dyľektora Przedsiębĺorstwa. Jeżeli lekarstwo jest sto-
sowane wewnętrznie, rekaľz weterynaľyjny obowiązany jest
złożyé' w kancelarii Pľzeđsiębiorst{a ođpis ľecepty.

3. \ľ miaľę potrzeby przewodniczący komisji tecbnicznej
może zatządzić zastosowanie śľođk w Ťrlających na celu

wzmacniającego lub uspakajającego.' Ł ľĺ"zaiiosowanie sié do tych zarządzeri powođuje wy-
lrlucieniJ konia ođ udziáfu w gonitwie, niezaleźĺrie od skut-
aoJ-Láonycir, pľzewidzianych w niniejszych prawidłach'_- 

ĺ' p'ż".ŕoani.rący komisJi 'technicznej może zarząđzíé' po-
uránĺe poiu tub vniđĺetĺny konia do analizy powiadamiając
o tym zaľząd stajni.

o] Przeđstäwieiěl zarząđu stajni może być obecny przy
poĹieľaniu pr bki i żądać, aby pľ bka była zabezpíeczona'- z. Ďyrett r Pľzedsiébioistwa ustali szczeg lowy tryĘ p9_

'tępo_',ŕaĺia 
pľzy pobieŕaniu pľ by potu i wydzielin konia do

anánzy.--iĺ-}_Ěźeri ko , kt rego pot lub wy'dzieliny 'poddano anali-
zĺe, zá:mĺe w gonitwíe miejsce płatne, YPłata pľzysługu-
:ącäĺ-äu ".gľčđy 

zostanie 
- 
ođľoczona do czasu uzyskania

w3rnik w analĺzy.
s 11Ť. o każdym przypadku zachoĺowanja konia osoba

tľ nująca t<onie 
_obowiążana jest zawiadomíć Przedsiębioľ-

stwo rŕ ciągu 12 godziri od wystąpienĺa pierwszych obja-
w w chorobY.- 

s 118. Ko-nie poszczeg lnych stajni- powinny biegać w
baiwach ustalonych przez dyiektora Przeđsiębiorstwa'

s 119. Pľzeđsiębiorstwo pro'wadzi ewidencję ustalonych
baiw i ogŁasza corocznie prźed rozpoczęciem sezonu \łrysci_
g"-ěgo ' ,,wi"do'r'rościach Wyścigowych" wyĘaz barĺľ jak
owniez wsźelkie zmÍany dokonane w ciągu sezonu wysci-

gowego.
s 120. Instrukcja Przedsiębiorstwa 'ustali ľegulamĺn roz]''

gr wania gcnítw w ramach niniejszych prawideł, a w szezę-

äái"oś.i o reśli str j, w jakim jeŹdźcy powinni dosiadać ko_
ni w gonitwach.

Pľawid'ła gonitw płaŚkich'
s 121. l. W wyścigach płaskich mogą brać uđział:

1) konie ypisane do jakiejkolv iek z qolskĺch ksĺąg stađ_
nych,

2) ogiery i klacze, wpisane do ksiąg stadnych Pľowađz91' n ch-za granicą đlá koni pelnej krwi' angielskiej, czystej
kiwi aľabskiej'ora? czystej kľwi anglo-arabskiej'

2. Konie pqłkľwĺ angielskiej. pĺiłkrwi arabskiej i p łkrwi
angio_arabsi<iej mogą brać uđział w wyścigach płas]<ich' o

unĺemożliwienie dania śľodka pođniecającego'
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ĺle urodziły się w Polsce - co powinno być stwierdzone -boz względu_na to, czy są wpisáne oo łsĺ-igĺ stadnej. 
----

9. Iľ" ľodzaje koni w wyścigach płaskicE 
'ą *yliiuc"orr".4. Üdáał wałach w .w wyścilach 

_płaskich 
ŕ,"*i'6; dograniczony pľzepisaľni ogćlnymi plani w rocznych ($ 27) iubwarunkami poszczeg lnych gonitw.

' s l2l.. t. w wyścigach płáskich mogą bra udział konieo.wlrletrue pełnej kľwi, wysokiej p łkrwi i p łkľwi angiel-
:5i "i _11i' koni e tľzyletnie- i staľ šz ws"ys tr.icĘi íďaż"ĺ đ,]J:Ĺä_nl'- {topuszczonych do udziału w pr bach wyścigowych.
-^2.'_ľ_ľy:.igach 

płaskich klaczě dopuszczbne są w wiekuoo ra pręcru' z zastrzeżeniem przepis w szczeg lnych ninĺej-szych pľawidď.
s 123. 1. Dow d wpisania do księgi stadnej i cechy.toż-samości konia zgioszonego do conitd ; po*i"'iy uye 'spráw-

dzone przed pieľwszą gpnítwą, w 'ĺ.toŕeĺ'.toĺ ma bľać ĺ.rdzíał.
:^p:1ľ^1''"_1i dok9n]r j ą . or gana Pľz e đ siębiorstwa. Cechy toż_samoscr konia ustala się ptzez stwieľdzenie, że jego płeć,
ľ::!ľŤć i Ęmian'ľ s{ zgodne 

" -y'"iu"io"í*ĺ i"T.ĺěa"éstaoneJ' 'a w stosunku do.koni sprowadzonych z zagranÍcy_ z danymi, wymienionymi w dok-umencĺe ĺciľtytitacíei-wy"-đąny3 p1zez_ i_nst_ľtucję pľowađzącą kśięsě šiaoną zagľanicz_ną. d-o 5t rej koľi jest wpisany
.2. Jeśli jakak lwiek z cech dla ustalenia tożsamości ko-nia 4ie jest zgođna z đan_ymi, wy"té"ĺ"-"y-ĺ we właściwymd'okum-encie, kori nie bęglie do uś""^ii đo udáału * äoj

ľl-Y:"Łl" T.'.{ 9T{"ji. komisji tectrni zne:, cľlyĺa, 

'; 
-m$Ja odpowĺedniej księgi stadnej stwieľđzi tozsainosé konia.

. s 124. Nie może brać udziału w wyścígach kori pełnejkrwi angielskiej lub !zy|t9j k"wi ;';'łí'kĹj', spľowadzony
i^l.Ęl"it_.y''}rt ľy nie Źostał wpisany ao polskei ksęsĺ siaä'_neJ w termÍnĺe określon5rm w przepisach o prowadzeniu
5:iuę.''t"9"ľch; dotyczy to rownĺäz_päiomstwa takiego ko-
ľa. wyJąlel.< stanowią ko4ie spľowadzone do Polski dĺa cza-
|9ryeqo udziału w wyścigach. Świadectwa o wpisaniu ta-kich.konJ. do zagranícz'rycľl ľ.ĺąJ- 

"t"á"y.ľ' 
powinny byćpľzedstawione Pľzedsiębiorstwu 

'ií" 
p"iĺ"i-"ĺá na owa điiprzed aoniťwą, w kt rej ko ma urac uaźiai'-

s 125. 1. Za konia kräjowego w rozumieniu prawideł wy-
ĺ:ĘľlŤ-:ľ'"ż a się konia' _": gago"á!ä_w- a"": u i ĺvpi s a ne-
tso^J159 przychowek do polskĺcľr ksĺąg stadnych
_,:.-::ľę Dędą uważane za krajowe r wnież wteđy, jeślĺslę urodziły za granicą z rnatki wpisanej do polskiej iĘśię8i
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stadnej i zostały spľowadzone đo Pokki przeđ 1 listopađa
ľoku, w kt ľy'm się urođziĘ.

3. ,Išonie p łkľwi ahgielskiej, p łkľwi arabskiej ĺ p łkrwi
anglo-arabskiej uznaje się za konĺe krájowe, o íle uľodziły
się w Polsce, co powinno byÉ stwierdzone.

4. \itlszystkie inne konĺe uważa :się za konie zagDaťEcane
(pochodzeni,a zagranicznego).

$ 126. 1. Konie zagranĺczne mogą ,bľac uđział w wyści-
gach płaskich Ęlko w gonitwach míędzynarodowych oraz
w'gonitwach đla koni wszystkích kraj w (s 95), pľ?y czym
w tych ostatnich gonitwach otrz'ymują nadwagi sťosownie
cĺo przepisu $ 35.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do koni pustynnycľr, czy_
stej kľwi arabskiej, pľzywíezionych do Polski z p łwyspu
Arabskiego.

$ 127. W'arunki og lne rĺłyścig w lub waľunki poszcze_
g' lnych gonitw mogą pľze$ridywać, że konie uiodzone i wy.
chowane w niékt rych krajach zagranicznych są dopuszczo_
ne do udziału w'gonitwach na' prawach koni krajowych.

s 128. 1' 'V/ handicapach níe Ínogą lb ać udzÍału konie'
kt ľe w roku zapisania đo handicapu nie uczestniczył pr4r_
ĺrajmniej w jeđnej 'gonitwie, przebiegając prawiđłowo caĘ
dystanł.

2. \ľ handicapach otwaľtych, kt rych waga po,dlega ogło-
szeniu pľzeđ ľozpoczęciem sezonu qryścigowego danego ro'
ku, nie mogą 'braé udziafu konie, kt ľé nie ođpowĺadały w
roku poprzeđnir'n waľirnkom okľeślonym w ust. 1.

BozDzIAŁ x
Prauid,ła gonitu z łotarŕĺi lub przeszkodolni.

. s 129. o ile przepisy rozdziału niniejszego nie, stanowią
inaczej, do gonitw z płotami lub przeszkodami stosuje się
pľzepisy pozostałych rozdział w pľawideł wyścigowych.

s 1B0. \łI gonitwach z płotami lub przeszkodami mogą
bľaé udáał wyłącznie konie urodzone w Polsce, bez wzglęđu
na to, czy są wpisane do Ęsiąg sta,đnych. Níé dotyczy to go-
nitw międzynarodowych i gonitw dla koni wszystkích kra_
Jow.

s 131. W gonitwach z plotami mogą bľać udział konie
(ogiery, klacze, uzałachy):
1) tľzyletnĺe pełnej krwi, wysokiej p lkrwi i p łkrwi an_

gielskiej - po dniu 1 lipca,
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$ 138. TĺI gonitwaeh z płotami lub przeszkodamĺ nle sto-
suje sĺę sfup w dystansowych, konÍe zaś uryskują drugie i
dalsze miejsca platne jedynĺe w wczas, jeżelĺ miną celow-
nik najp źniej w pięć minut po zrľycięzcy.

s 139. 1. Gonitwy z płotamÍ nie mogą tľwaé dłużej od
chwili staľtu niż:
1).na dystansíe do 2400 m -'ł[ mĺnuty 40 sekuno,
2) na dystansie do 2800 m - 5 minut 3.6 sekund,
3) na dystarisie do 3000 m - 6 minut,
4) na dystansie do 3200 m - 6 m.inut 24 sekqndy,
5) na dystansie do 4000 m - I minut.
2. Gonitwy z pľzeszkodami nie mogą tľwać dłużej ođ chwí-

li staľtu níż 20 minut.
3. Gonitwy, w kt rych riormy czasu okľeślone w uste-

pach poprzedzających zostały przekrocżone, są nieważne.
s 140. 1. Jeżelí jeŹdeiec dosiadający konia w gonĺtwie z

płotami lub pľzeszkodamĺ ulegnĺe wypadkowi' mają zasto-
so]vanie przepisy s 114 prawideł wyśsigowych.

2. Jeże|s jeździec wskutek upadku po staĺcie nie może
dokoriczyć gonitwyn może go zastąpĺć kaźdy inny jeźđzĺéc
uprawniony do dosigdania konĺ w danej gonitwÍ'e ,stosownje
do jej wąrunk w; jeźđzÍec ten 'jednák poÝrinĺen rozpocząć
bieg przýnaJmniej od tego mĺejsca, w kt ľym przerwał go
poprzeđni jeżdaelc., waga zaś jeźdżca nie może'byé niższa od
tej, jaka wynikała z waľunk lłr gonitwy" W]ľżśza waga
jeżdźca ođ wynikającej z warunk w gonítw_y nie mcrże być
przyczyhą zdyskwalifikowania konia.

s 141. 'lV goĺitwactr z płotami lub przeszkodami po wyJ-
śđu koni na toł nie wolno dokonywaé pr bnych skok w
ptzez płoty lub przeszkody z wyjątkiern nakazanych przez
komisję techniczľtą.

s 142. \ľ gonitwach z płotamĹJub pľ:zeszkoctami jeźđziec'
kt ĺego ko nie skoczył pĺzez przeszkođę lub płot' obowĘza_
ny jest Bonownie starać sĘ wziąé tę pĺzeszkodę.

s 143. Przy przebywaniu płotu lub pľzesz]ĺđy jeź ź-
corvi nie wolno korzystać z obcej pomocy

$ 144. Jeźeli waľunki coÍIĺtwy z płotami lub pľzeszxodami
przevridują ograniczenia dla jeźdzc w zawodowych, kt rw
wygrali okľeśloną itośé gonitqr' ogrąniczenia te stosuje śię
r wnież do jeżdżc, w amator. w.

s 145. 1. Niezałeźľľie od ptzylpadk w 'przewidzianych w
ss 64, 65 ĺ 66 pra'widď wyśđgowych w gonĺtrľach z płotamĺ
i przeszkodami:
1) ko będzie eđyskwalifĺkowany' jeżeli:'

2) trzyletnie an'glo_araibskie czystej i wysokiej jpołlšľ\,ĺi _
po dníu l wrześnĺa,

3) czteľolétnie i staľsze pełnej kľwi, wysokiej p łkľwi i p ł-.
krw_i- 'angielskiej oraz arabskie ĺ anslo-aiäust<ĺe czŕteji p łkrwi.

s 19?. 1. Dyst'anse đla koni z płotami nie mogą być kr t-sze rrjż 2400 m, ani dłuższe hiż 4ooo m.
2. _Konie trzyletnie nie mogą biegaé na dyśtansach dfuż-szych niż 3200 m.
3. z .<o.nmj staľszymi konie'trzyletnie mogą biegać dopĺe_ro po đniu 1 wľześnia i to na dystansach nié dłužszych'niż

2800 m.

.s 133. \ľ gonitwach z przeszlĺođami mogą brać udział ko-níe (ogieľy, k,lacze, wďachy):
1) trzyletnie pěJnej kľw! wysokiej p łkrwĺ i połkľuri an-gielskiej 'po dniu 1 paźrlzieľnĺka, -
2) czteľoletnie i starsze pełnej krwi, wysokiej pÓłkľwi i p ł_

krwi_angie,lskiej oľaż anglo-aralbs{rie czysiej i p łkrĄvi,3) pięcioletnie i starsze arabskie.
. s. 1?1. 1. Gonitwy z pľzeszkođami dzĺelą síę na lekkiei ciężIĺie w za]beżności od dystansu"i ľozmia d pržeszJĺ d.
_^!. Dystans w gonitwach lekkich nie może b é kr tszy nÍż
9099 * a$ !ły-zszľ niż 4800 m, w gonitwach zas cięžticílffotszy niż 3600 m ani dłuższy níż 6400' m, przy czym dy_
s ans đłuższy niż 48oo- Ť ryo?e byé w goi iwách cĺęzti ľ,stosowany đopiero po dniu 1 lĺpca-daqego ľqku.

s 135 W gonitwach z płotami lub przeszkođami koníetľzyretnie ryogą biegać tylko w wczas, gdy gonĺtwy tJ iáwľJacznie dla tľzylatk w oraz na dystansi-e 
_'ĺJ 

ałuzsžym "ił3000 m.
$.136. 

- 
1. \ĄIałachy mogą ,być dopuszczone cto udziału rłlgođtwach z płotami lub pľzeszkodamí bez wzgtęđu "J wai-tość pieľwszej nagrody.

.2: w egry{*"ch z plotami lub pľzeszkodamĺ koľzyśtają zulgr wagi.2 kg wszystkie kIacze tizy-, czterÔ_ i pię"ĺolđt i".
. $ 1B7' _!._ Płoty i przeszkody powinny być usta.wione natorze co 300 đo 400 m.
.'2..Instrukcja Przedsiębiorstwa okľeśli ľođzaj i typy pło-t w, przeszk d i ođkos w, kt re bęđą stosowane w gonitw}cľl
z płĺ'tami lu.b przeszkodami, spos b ustawienia płot w i prże_
szk d craz ilość płot w i pľzeszk d' stosowanyc-h n" ,po'żc""-
g lnych dystansach.
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a) jeżdziec skorzystał pľzy przebywaruu pľzeszkody z
obcej pomocy,

b) nie wypďnił warunku przewidzianego w ś! 13B;
2) kotĄ może być zdyskwalifikowány w l'azie naľuśzenÍa

pľzepisu $ 141.
2- Jeżeli w gonitwie spośr d kilku koni.tej samej stajni

niekt re nie ukoŕrczą gorritwy z powođu wypađĘu lilu wy-
czerpania, poz'ostałe konie tej samej stajni nie .mogą być
z tego powodu zdyskwalifikowane.

P"oZDZIAŁ xI
Przepisg clg scgplínarne.

s 146. Pľzepisy ,dyscyplinaľne stosuje s;ię 'do:

!) ivszľstkich pracownik w Przeđsiębiorstwa,
2) kierownĺk w ĺ innych pracownik w stajni, kt rych ko-

nÍe zgłoszoľro do udziału ,w wyścigach,
3) członk w zespoł w zagranicznych }aproszonych z kori-mi - podczas pobytu w polsce,
4) c_złonk w komisji techniczriej i' sędzi w wyścĺgorycb(s 3).

- s 147. odpowiedziaLności oyscyplinarnej. ulega ten, kti)
dopuszcza- się czynu zabľonionego przez pľawidła wyścigo-
we_' _choćby po popehrĺeniu 'czyrru zabronionego 'przestałnaleźeé do kategorii os b wymienionych w $ 146.
_ s_ 148: 1. Za ptzekroczenie prawídď ĺłryścigolvych rnogą
byé nakłađane następujące kaľy:.
1) đyskwalifikacja, czy]i bezteľlĺrinowe pozbaw,ienie pľawa
_. pełnĺenia czynności związanych z wyścigami,
2) zawjeszenie w prawach, czyIi pozbawiđnĺg prawa peł_

nieni'a czynności związany,ch z wyścigami'nä okľej od
trzech rĺłiesięcy do pięiu lat,

3) spieszenie ,całkowite,. czyli pozbawienie prawa dosiada-
nia koni lv gonĺtwach na określoną itość dni 'wyścÍgo-
wycĘ

4) spieszenie częściowe, czyli pozbawienie pľawa dosiada-
nia_ w gonitwach pewnej Eategoľii koni na określoną
ilość dni wyścigowych,

5) grzywna,
6) nagana,
7) upomníenie.

. 2. Kara grzyqr.rry mqże być wymierzona ty.lko pracowni-
kom stajen wyścigowych, kt ľzy otrzymują-}remie wyśei-gowe, í Ínoże wy'nośić, od |ovo d'o 1ovo og lnef pľemii, pľzy-

padającej na mlesiąe, w kt rym pľacownik dopuścił się lĺry_
kľoczenia.

3. Kara nagany może być udzielona nie więcej niź jeden
raz w roku.

s 149. 1. Kaľy dyscyplinaľne' ofzeczone Erzez za1ranicz-
ne instytucje urądzające wyścigi konne, będą uznanl przez
Przedsĺębiorstwo na ' 7ąsadzÍe wzajemności i powodujä na
torach wyścigowycb w Polsce sk tkĺ przewidziáne w nĺnĺe;_
szyďr pľawiđłach.

?. PľzedsiębÍorstwo obowiązane jest ogłaszaé w ,,wiado-
mośc_iach Wyścigowych" w5rkaz zagranicznycľr ĺristyhlcji
urząđzających wyścĺgi konne, kt rych oľzeczenia będą irzna_
ne stosowđe do pľzepisu ust. 1.

S r50. Kto:
1) świad_omie podaje w zapĺsach albo w đeklaracjach wia_

domości niepľaydziwe, pos}uguje się Íałszywymi świa-. dectwami tub opartymÍ na faĺszywycĺr danych-albp pod_
stawia konia w gonitwie,

2) nakłania đo czyn w lub wsp łdziała w czynach' zmniej-
. szających możliwości wygrania gonĺtwy,

3), prze-z rozĺn1ślne dzĹałanie zmniejsza wartość użytkową
konÍa

4) đosiađa konia w gonitwie będąc do tego pľawa pozba-
wionym,

5) zmnÍejsza lub usiluje zmníejszyć szanse koni w gonitwie,
alDo ľozmyŚlnie_ pľzeszkaalza konrotn tr pľarMtdrowym
rozegraruu gonitwľ'

6) 'bęz uzasadnione; ,Ęrzy zyny v4ycofuje konia z gonitwy
wbrew przepisom S ?6,

7) d-aje -konioĺri przed gonitwą luo w czasie jej trwaniaśĘek oobudzający, wzmacniający lub usinkaja5ący,
połeca dać taki śrpdek lub na to zempa]ra aĺuo .urĺeazác

o tym nie przeciwdzĺała temu,
8) Ędąc właścicielem konia bíoľącego udzi,ał w gonitwĺe

lub lrieľownikiem stajni czyn'ĺ zakłađ przecirrr wĺa.nemu
koniow"i lub pľzeciw koniowi ze stajni, bęđącej pod je-
go zaÍządém, l

9) na teľenie i w czasje vyśđg w pubuczną kryĘką za_
ľząđzeri _włađz wyścĘorvych albo pubticżną -zniewagą
os b 

_ 
spełniajdcych czynności z:ľliążane z u'iząđzanielni

u'yslg,l,ĺ/ lub innym postępkĺem záałocĺ norma)ny bieg
wyscig w,

r0) będąc kierownikĺem tub pľacownikiem stajen wyścigo_
wych' naľuszy plzepisy $ '18 atbo notoTyczrrie aľušza
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sÝe obowiązki służbowe, .jest nietrzeźwy, zachowaniem
swym zakł ca porządek lub nie stosuje się'đo 'zaľząđzeri
oľgan w wyścigowych _ podlega karze ' zawieszenia w
prawach lub kaľze dyskwáIifikac:i.

S 151. Kto:
l) zastosuje w gonÍtwie podkowy nÍedozwolone,
2) dosiađa konia nie bęđąc do tego uprawnipnym,
3) zaniedba zgłoszenia Pľze{síębioľstwu wypadku zachoľo_

wania konia, -
4) zgłosi oczywÍście bezpodstawny pľotest,
5) dopuści się . obrazy os' b, spełniających czynności zwią-

zal:e z urządzaniem wyścíg w, w związkg z tymi czyĺ-
nościami lub z powodu ich spełniania,

6) zatrudnia osobę zđyskwalifikowaną bądŹ nie posíadają-
cą licencji ($ t6)'

7) da koniowi w dniu vłyścig w jakiekolwiek lekaľstwo
urbľew pľzepisowÍ $ 116,

8) pray przebywaniu 'płotu lub przeszĘody korzysta z ob-
cej pomocy, takiej pomocy udzÍela tub. udzieli poleca,

9) zanĺedbuje'spełniania obowiązk w wynikających z ni-
niejszych prawideł lub przepis rv wydanych na ich pod-
stawie -pođIega kaľze'gľzywny albo spieszenia całkowitego lub czę-

śęiowego al'bo zawieszenią w pľawąch.
s 152. łeź,dzlec, kt ry:.

l) nie đokłada wszelkich stara , aby wygrać gonitwę lub
przynajmniej zająć: płatne miejsce,

2\ prz.ez nieđbalstwo ptzeszkadz.a, inhemu koniowi w go-
nitwie, nie dzi'ałając. w zamiarze zlnnreJszenra szans tego

konia.
3) o'ďmavrÍa bez waźnego powodu dosiadania konia w go-
. nitwie lub tľeningu qrbľew obowiązkowi rľyniłającemu

z umowy,
4) w goqitwie lu.b treningu dosiada konia obcego bez zez-
wolenia 'pľábođawcy,

5| przez niedbalstwo op źnia start, nie działając w'zamia-'
rze źmníejszeniá szanś konia w gonitwie, níe wykona
polece .sędäego-sťaľtera, wstŕzyrľiuje konía.na sĺarđe,
pozosta;le -na' sta'rcie, albo przj'jmie udzĺał w gonitwie
pomímo. 'zwolirienia z dy'spozycji startera dosiadanego
pľzezerí konia,

6) zinylĺ Íoľw gonitwie,
?) nie rozsĺođła. konĺa iro gonitwÍe atbo nie zgłosi się do
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wagi lub oddalÍ się z mÍejsca waźenÍa bez zézwolenĺa
sędziego'

8) vl gonitwie z płotami lub pľzeszkodami dokonuje'sko-
k w pľ bnych nie nakazanych przez komisję technĺ-
czną _

Pqdlega karze grzywny albo spieszenía całkowitego lub czę-
iciowego albo zawieszenia 'w- prawach.

S 153. Kto:
1) zapisuje do gonitw z płotami lub pľzeszkođami konia

źle skaczącego,
2') nie przygotuje się do gonitwy w czasie i w spos b okre-

ślony w prawidłach wyścigowych,
3) uźywa w gonítwach barw innych níż te, kt re zostały

uznane przez dyľektora Pľzedsiębiorstwa,
4) twkľacza przecĺw zaľządzenioin porząđkowym organ w

wyścigourych -podlega kaľze nagany lub grzyw4y.
$ 154. Jeżeli zachodzą szczeg |ne okoliczności łagodzą-

ce, można orzec zamiast kar pľzewídzianych w $$ 151 i 152
karę nagany.

Kaľy nagany nie można stosować, jeżeli spľawca popełníł
czyrr z niskich pobuđek.

$ 155. oľzecznictwo dyscyplinarne należy đo:
1) dyrektora Przeđsĺębiorstwa w zakresie wykroczeli okľeś-
lonych w S 153 pkt. 4,

2) komisji technicznej * w zakresie wszysłkich innych
wykrocze .

s 156. 1. Ođ oľzeczeri komisji technicznej, wymierzają-
cych karę zawieszenia w prawach na okľęs czasu dłuższy niż
jeden rok oraz kaľę đyskwalifikacji, służy odwołanie đo
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Ttl'yścig 'w Kon-
nych' kt ry wyłoni komisję do zbađanĺa sprawy. I(omisja
ta bądź zat$rierdzí orzeczenie' bądż też z!ĺ'r ci sprawę z opi_
nią swoją đo ponownego rozpatľeenia komisji technicznej.
opinia ta jest dla komisji technícznej wiążąca. odwołaníe to
wnosi się na ręce Pľzewođniczącego Komitetu.

2. orzeczenia komísjj technicznej, od kt rych nie sfuä
ođwbłanie, i oľzeczenia dyrektora Pľzeđsiębioľstwa są osta-
teczne i natychĺniast wykonalne.

s 157. 1ľ przypadku potrzeby przeprowadzenia đocho-
dzenia'w postępowaniu przeđ komisją techniczną, Pľzewod-
níczący lĺľyznaczy do tych czynności jednego z jej członk w.

s 158. 1. Proĺrađąący dochodzenie przesfuchuje świadk w.,
a w razie potrzeby r wnież i biegłych, bađa łr'szelkie okolicz-
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ności potrzebne do bezstronnego wyśwĺetlęní.a sprapy jakľ wnież zbiera środki đowodovie.

"-2^.^3 
P:?:bi:gr. przesłuchanĺa świađk w sporządza prowa_

1.,Tl^^d9.!_Ť"enie pľotok ł, w kt ľym powinien zązÄaczyć:mreJsce l czas badania,.imię, nazwisko i adľes badanego, je-go,stosunek do obwinionegp (krewny, powĺnowáty,_"'ui,vl
::=^ľ99{ lTściwie, lecz _wyczerpujątą i""'laoia uäáanegä.ľľolol(oí poclpĺsuje pĺowadzący đochođaenie l świadek'

3. Prowadzący dochodzenie ouowĺązány-lest daé obrvinio_nemu pľzed zako czeniem._aochodzänía- sposoĺnose 
- 

po-wiedzenia się co do ryszv9tkich p""at'o*" ouwi"ĺeni","í"ľľ wnież co do wynik w-đochodze_li. -oĹoucznoscĺ *!r.ä"á"äpľzez obwinignego, 
Taj.ące- słuiryć ku odparcĺu 

""r"riiđ-pä:ľi"':."- łl9Ľ19"1.y dochodzenie .p."*đa-ď* mĺaľę mdzii o _

ľl'^'? _19'-oj"9nych przez .ob-wĘiongso świadk w przesłuchaé,
Jeze|l uzll l' Že zeznania tych świađk w mogą mi é đb ob jny obrľinionego istotne znaczenie.

4. ođmowa obwinionego wypowiedzenia się w czasie đo-
*^Ť"9li:'Ę fizyczrra- nĺemožuwose p'"ä.ł".riarua so, 

-i"wá-
Jąca đo u'lšonczenia dochodzenia, nie wstrzymu;e aätzásotoku spraw;r

s r59. l.:orzeczenie komisji technícznej zapa'da po zawez-u15iu na rozpľawę obwinionégo i poq'ĺnno zaurjeľać:
lł 911ľ."*"ie czynu' pľzyjęteeo zä đowÍeđziony;z) wymiar katy orazlodstawę prawną jej wymieľzenia,

*i:^Nj_ľ_1lľ.:nie się obwinioneäđ ĺra ro'z!ľäwę nie wstľJy-muJe wycĺanĺa orzeczenia.
s 169. 1. Pođejrzanego__o {opuszczenie się kt ręgokolwiek

1_:_?.":ľ-9ł."eśĘnľc| w ss lso, tst ĺ lsTprzlĺ:wodniczący ko-
ľ^:l|_1999l9^eJ q'o:e t:ĺmczasowo zawiesi ur praľyaib wy_KonJzwanra czynności ąĺrlązany'cb z wyścigami, đowinĺen jéá_
'1k ľ ciągu dnĺ trzech !ľzeästawić- 

-'đŇé 
ko"'Í'ji t"ch_nicznej.

.-3.^_Jľf! komisja techniczna decyzji o zawieszeniu nie za-Iwreľczl 'w-ciągu đni siędmiu od doľęczenia jej podejrzane-
mu, zawieszenie upađa ĺ nie może uyŁ powioLiĺ"_ítti"-ä_
mego powodu oľzeczone.

3. Zawieszenie zatwiei.dzon'e pťzęz Eomisję techniczną wy-
*:i-Í_."!Y_T3 wľdania oľzecźenĺa aarnáää w sprawią wz\rłląz.,íl, z Rt6tą oľzeezono zawieszenią

4. W razie unievrinnienia lub umorzenĺa postpowania dy-scy?linarneg nie można i"6ié-äč;y;;'.-p"'&ensyj z tytułtlstrat ponĺesionych z povlodu zawĺeszeíii -pľawäi'ľl 
zajmo_tľĺulia się ĺĺry'ścigam' lub đosiađania tonĺ." -
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s 161. 1. Jeżelĺ osoba; co do kt rej w postępowanĺu dy-
scyplinaľnym zapadło orzeczenle''tkazujące, przestała pođ_
łegać pľawidłom wyścigowym przeě wykonaniem ov-ecze-
nia,'wykonanie oľzeczenia podlega zewleszeniu.

2. okres zawieszenia tľwą.'đg'czasu, gdy skazany ponow-
nie wejdzie w stosunek uzasadniający zastosowanie đo nie-
go pľawideł wyścigowych ($ 146).

s 162 \ľykonanie orzeczenia s'kazującego należy đo
Przeđsiębiorstwa.

s 163. Grzywny wpływają đo Pľzedsiębiorstwa na tzecz
firnduszu zapomogowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo-
Pożyczkowej przy Zuliązku Zawodow;rm Pracownik rv'Rol-
nictwa _ Koło wyśđei Konne.

Umorze n ie po stęp'o wani a'
s 164. Komisja techniczna może umorryć postępoĺľanie

đyscyplĺnaľne w każdym stadium. Postępowanie ulega umo-
ľzeniu w razie śmierci obrłrinionego.

s 165. 'Wznowieníe postępovrania zako nzonego prawo-
mocnym oľzeczeniem może ngstąpié ną níekoľ4yść oskario-
nego jeđynie w Íľczas, gđy wyjdzie na jaw, że oľzeczenie
w;ydano pod wpływem fałsz;rwego zeznanĺa świadka, biégłe-
go, sfałszowanego dokumentu lub dowodtl ľzeczowego albo
pľzekupsťwa

s 166. 'Wznowienie poetępowania zakoriczonego pľawo-
mocnyrn orzeczeniem może nastąpi na korzyśé skazanego
z ptzyczyn określonych vl $ 165 otaz tal<że wtedy, jeżeli po
wy'claniu oľzeczenia uÍawuią .się nowe fakty lub do,wody,
nieznane przedtem ani skazanem_u, kt ry żoźył wniosek o
wzrrowienie, .ani organowi orzekającemu, stwĺerdzające, że
skazaąy jest niewinny lub że skazano go 7A czyll będący
cięższym naruszeníem pľavrideł wyścigowych, aniżeli ten,
kt rego się rzecz;rwiście .đopuścił.

s 167' '1łI postępowaniu wznowjorrym na koľzyść skazane_
go ĺľie rnożna oľzec kaľy su,roĺĺszej, aľr'iżeli orzeczono w po-
przednim postępowaniu.

s 168. 1. \ľszelkie doręzenia, kt re mają nastąpić w myśl
przepis w niniejszych, są ważne i poľodują bieg teľmin w.
o ile zostały doręzone do ľąk własnych obwinionego (oskaľ-
żonego), dorosłego domownika lub ogłoszone w lokalu Przeđ-
siębiorstwa albo też w,,'\lľ'iađomościach 1ł'yścigow]rcb".

2. Doręczenie ptzez ogłoszenie uważa się za đokonaně z
upł5rwem trzeciego dnia po ukazaniu się ogłoszenía w loka-
lu Przeđsĺebioľstwa lub też vĺ ,,\Ariäđomościach Wyścigo-
wycht'.
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s 169. layządzenie Y"ł'o9ł'_ w życie z dniem ogloszenĹaz mocą od dnia 1 kwĺetnĺa 1951 ľ.Minister Pa stwowych Gospodarstw Rolnyoh:
w z. Sŕ. Tkaczqn

Załącznik do załz. Mfuristľa PGR z 31.?.195t ľ. (poz. 1157)
SKALA WAGI

Dgstans Listo-

3
ponad 2400 m 63

61
6341.

5I.ĺst. 6{
Klacze korzystają z 2 kg ulgi] wagi.

1ľ- gołrĺtuiach przezn-aczonych dla koni trzyle rĺch t star_sąrch oraz czteľoletnich i staľszycb dľalę wab au tycłr ä -ni_ w stosuje się r wnież w wczas, ĺezeli-do loni'twr nie zą_pi_sano k't regokolĺriek z ľoczrrikÁ.vi' luu po_zapĺs.iĺríđ-ľło_
rykolwĺek z rocztrik w z gonitwy *y""t" đ.

- I'lg, wa-Bi ze.vzglęđtl na kategorie jeźďźc w stosuie sieDez wzgrędu na to' czy w gonitwie biorą udzial dzolĺe:e iś đai
-}7. s9ni1wach przeznaczonych wyłącznie dla koni arab_

:Ę:ľ' ĺ chow_anych w cryst ści łľwĺ-aráĹitĺéi wě wsżyJt_kich sezorrach i na wsrystkich oy't"".""ł'_b wiŁ j;"d-
stępująca skala wagi:

{Ja -<on! trzyletnich . 58 kg,đIakonĺczteľoletąlch
qF}"'ipĺęgiolgtnich .
dla koni sześcioletnich ĺ starsrych . oo *á.

1ľ gonitwach dla koni tľzyletnich i staľszyďr konÍe trzy-letnÍe korzystają z 3 ks ulď wáej. 
-

'!ľ gonítwaďr przeznaczonych wyłącznÍe dla konÍ anglo-arabskĺch we wszystkich seionach 
-i í" *'"v"tľĺ"ł't lä_sach obowĺązuje następująca skalá *äsi,-'--'

1) qĘ łoni anglo_arabskich o 25vo zawartaśďĺ kľwĺ aľab-skiej:
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60

0

60

65
65

65
6'

6'
63

63
63

56
63
63

o
Ną
6
ą

{
q)
N
o
d
q

o

tL)

(Ę

konie trzyletnie .
konÍe czteroletnie

. 82 kg,,

. 67 kg,
2) dla-k9nĺ_anglo-aľabskich o zawartośđ powyżei EiTo kľľiiaľabskiej, ĺnniej jeđnak nlż ĺP/o *r_ĺŕiá"đusli i'- 

--_':-

konĺe trzyletnie ' 59 kg,konieczteľoletnie
3) dla koni anglo-arabskich'o 5P/6 i więej kľwi arabśkiej:

konie trzyletnie.. . 56 kgkonie czteľoletnie ' . or ę.
Przeđsiębiorstwu orzysługuje pľawo podwyższenĺa w wy-s."ig""_ľ' -płaskich stäu 

-wagĺ'""j*yz": _;ä'Ĺg, 
powinno to

i"9*!. być podane w w"n,irkach á ;iĺ* * pianach rocznychlub okresowych wyścig w.

II. Gonitwy z płotamj.
_ \ľ9 w1zľs_t!jc.! gonitwach z płotami z wyjątkiem Ęcb,tľ warunkach kt ľycb jest zastrz&one, żi Íoní äbsĺaoać ä;]

Wrze-
sie

60
60
60
60
60
60
59
6B
63
58
63
63

Sĺer-
pie

60
60
60
60
60
60
58
63
63

57
63
63

uJtec

59
60
59
60
57
63
63
56
63
64

stu-
czert
Mai

60
60

60
60
59
60

59
6l
56
63
63
55
63
64

\{ĺek

41.
5l.ist.

4tl
5l.ist.

4ll
5l.Íst'

I.
L
i

3
4
L st.5

81.
41.

5l.ist.

do 1600 m tuł.

do 2400 m ruł.

ponád 2ł00 m

do 1600 m ulł.

do 240Q m ulł'
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gą wyłąeznie jeżdźey amatoľry, obowiązuje skala wagi okre-
ślona w następqjącej tabeli:

Dgstans

2400 m

2tu0-1200

pougżej
3200 m

\jĺ/ gonitwach z płotami" w kt ľych - stosow.nie do wa_
runk w : koni dosiadać mogą w]rłącznie jeź.dźcy amatorzy,
powyższą skalę wagi powiększa się o 3 kg w każđej pozycji
bez wyjątku

Klacze B, 4 i 5-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi.
!ĺI gonitwach, w kt rych mogą. 'bra udział wyłąezrrie łło-

nie arabskie czystej krwi i chowane w czystości krwi, bbo-
wiązuje następ'ująca skala.wagi we wszystkicb sezonach i na
wszystkich dystansach:

dla koni czteľoletnich
dla koni pĺęioletnich i staľszych

'Klacze czteroletnie i pięcioletnie otľzymują 2 kg ulgi wa-
gi.

ilL Gorritwy z ptzesz.Éodami.
We wszystkich gonitwach z pľzeszkodami] z wyjątkiem

tych, w warunkach kt ľych jest zasttzeżone, że ĺ<oĺni dosia-
dać mogą ralyłączriie jeżdŻcy amatorzy' obowiązuje skala
wagi określona w następującej tabeli:
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W gonĺtwach z pľzeszkodami, w kt ľych stosownie đo
warunľ- w jeśt zastrzeżone, że koĺri dosiada mogą wyłącz..-
nie jeź.dżcy 'amatorzy, powyższą skalę ĺĺlagi powiększa się
o 3 kg w każdej pozycji bez wyjątku.'

Klacze 3' 4 i 5-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagĺ.
W gonitwach, w kt rych mogą braé udział w5rłączrrie ko-

nie aľabskíe czystej kľwi ĺ chowane w czystości kľwi, we
wszystkich sezonach i na wszelkich dystansach konie pię-
cioletnie Í staľsze niosą wagę 70 kg.

'llll przepisach og lnych program w w]rścigowych może
być pľzewi'dziane zwięksaenie wagi w prszczeg lnych xlo-
zycjach w gonitwach z płotami lub przeszkodami.
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zABzĄDzENIE
Ministľa Roluĺctwa, Leśnĺctrva i Gospoilaľki ŻywnoścÍowej

z đnia 7 maľcł 1967 ľ.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł
wyścigovlych wyścĺg w konnych.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r.
o wyścigach konnych (Dz. U. z 1950 r. Nľ 20, poz. L73, z
1958 ľ. Nr J'1, poz. 40 i z Lg76 ľ. Nr 19, poz. L22) oraz w
związku z pkt 18 części A załączníkż rt 2 tozpotządzenia
Prezesa Rađy Ministr w .z dnia 30 gruđnia 1985 ľ. w spra-
wie określenia kompetencji niekt rych naczelnych i cen-
tralnych organ w administracji par1stwowej zastrzeżonych
w przepisach szczeg lnych do organ w zniesionycb (Elz. U.
Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje:

s1.
W zatządzetiu Ministra Par1stwowych Gospodarstw Rol-

nych z dnia 31 lipca 1951 ľ. w sprawie ustalenia prawideł
wy.ścigowych wyścig w konnych (Monitor Polski Nr A-84,
poz. LLĺ'l) wprowadza się następujące zmiany:
1) w s 2 w pkt 1, $ 3 w pkt Ll oraz $ 4 w pkt l i 9 skreŚla

się wyrazy ,,i wzajemnych zakład w'';
2) w s 2 skreśla się pkt 2;
3) w s 16 ust. 1 otrzymuje bľzmienie:

,,1. Licencji na trenowanie koni, kierowanie stajnią
wyścigową oraz na dosiadanĺe koni w gonitwach
udziela na okľes jednego roku dyrektoľ Przedsię-
biorstwa.";

4) w $ 20 wust. 1i s21 wust. 1wyrazy,,MinistľaPa -
stwowych Gospodaľstw Rolnych'' zastępuje się wyľaza-
mi ,;Ministra Rolnictwa, LeŚnictwa i Gospodaľki Żyw-
noŚciowej'';

5)wS24:
a) w pkt 1 skreśla się wyľazy ,,ea wyjątkiem lranđi-

capow, w kt rych dystans nie może być kľ tszy niż
1800 m",

b) w pkt 3 wyrazy ,,l sierpnia'' zastępuje się wyrazami
,,1 lipca",

c) pkt 8 otrzymuje brzmieníe:
,,8. konie arabskie i p łkľwi mogą brać udział w

gonitwach, kt rych dystans wynosi co najmniej
1400 m , nie wcześniej niż w wieku 3 lat i to:

a) arabskie - po dniu 30 kwietnia, jeżeli w
gonitwie biorą udział tylko konie 3 letnie,
po , dniu 31 sierpnia zaŚ * jeżeli w gonitwie
biorą udział konie 3 letnie i staľsze,

b) p łkrwi _ po dnĺu 31 maľca,'';
6) s 35' 40, 4L i 59 skreśla się;
?) s 64 w ust. 1 skreśla się pkt 3 i 9;

8) s 95 otrzymuje brzmieníe:

,,$ 95. Ze względu na pochodzenie koni gonitwy dzielą
się na gonitwy dla koni wyłącznie krajowych
oraz gonitwy międzynarodowe.'';

9) s 11 skreśla się;
10) w s 125 w ust. 1 dodaje się na kol1cu wyrazy ,,otaz

konia sprowadzonego przez Przedsiębioľstwo z zagra-
nicy dla czaso\ 'ego tľeningu i uđziału w wyścigach'';

11) s 126 otľzymuje bľzmienie:

,,s 126. Konie zagraniczne mogą braé udzĺał w wyści_
gach płaskich tylko w gonitwach międzynaro_
dowych.";

12) $ 12? skreśla się;

13) w s 130 skreśla sĺę wyrazy ,,i gonitw dla koni wszyst-
kich kraj vv";

14) s 138 skreśla się;

15) ; s 145 w ust. 1 skľeśla się lit. b;

16) S 156 obzymuje brzmienie:

,,S 156. Orzeczenia komisji technicznei i dyrektora
Przedsiębiorstwa są ostateczne.'';

1?) w załączniku do zatządzenia część ,,Wyścĺgi płaskie''
otrzymuje bľzmienie określone'w załączniku do ninĺej-
szego zatządzenia.

s2.
Zatządzenie wchodzi w ż cie z dniem 1 kwietnia 198? r.

MINISTER ROLNICTWA, LESNICTWA
I GosPoDARKI ŻYwNoscIowEJ

đr Stanisłłw Zĺębr



ŻałącznĹk do złrząđzenił
MÍnistľa EolnÍetwa, Leśnĺctwłi Gospodaľti Żywnościowej
z đnią ? mąľca 19E7 ľ.

I. Wyścigi płaskĺe
1. W gonitwach dla koni pełnej kiwi angielskiej obowĺą-zują niżej podane wagi:

1) W gonitwach przeznaczonych dla koni:
a) dwuletnĺch:

oq I d-o 31 tipca _ E6 kg,
od 1 sieľpnia do 1 listopada - 5? kg;

b) đwuletnich i starszych:
dla koni dwuletnich - 58 kg,
91" koni trzyletnich - 6t k ;dla koni czteľoletnich i starszych - 62 kĚ;

c) tľzyletnĺch' na wszystkich dystansachi we wszystkich miesiącach - 59 kg,
2) w pozostałych gonitwach obowiązują wagi określonew poniższej tabeli:

5) ulgi wagi dla klaczy naĺeży stosować r wnież w
przypadku jeżeli do gonitwy przeznaczonej dla koni
ľ żnej płcĺ zapisano wyłącznie klacze lub gđy wszyst-
kĺe zapisane ogiery i wałachy wycofano.

2. \'ŕ gonitwach przeznaczonych dla koni arabskich czystej
kľwi, na wszystkich đystansach i we wszystkÍch miesią-
cach obowiązują niżej podane wagi:
1) dla konĺ trzyletnich _ 58 kg,

. 2) dla koni czteroletnich - 59 kg,
3) dla konĺ pięcioietnich í starszych _ 62 kg,
4) w gonitwach przeznaczonych dla konĺ trzyletních r

starszych, konie trzyletnie korzystają z 4 kg ulgi
wagi,

5) we wszystkich gonitwach pľzeznaczonych dla koni
arabskich czystej krwi, klacze koľzystają z 2 kg
ulgi wagi.

3. W gonitwach płaskich dla koni p łkrwi obowiązuje taka
sama skala wagi jak dia koni pełnej krwi angĺelskiej.
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3) łl?c"e korzystają z 1 kg ulgi wagi na dystansie do
1{00 m. włącznie i z 2 kg ulgi wagi ná dystansiepowyżej 1400 m,

4) wag-ę,. jaka oborviązuje w gonitwach, o kt rych rnoway.p-łt.-l lit. b) ĺ pkt 2 stosuje się ľ wnież-w wczas,jeżelĹ do _gonitwy nie zapisano kilnĺ kt regokolw1eÉz rocznik w' l.Ę pq zapísariiu wycofano z- gonitwy,
l(onĺe' ktoregokolwiek z rocznikÓw,


