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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wyÊcigów konnych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 2001 r. o wyÊcigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86)
zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepis ogólny

§ 1. Rozporzàdzenie ustala regulamin wyÊcigów
konnych okreÊlajàcy sprawy dotyczàce:

1) ras koni dopuszczonych do udzia∏u w wyÊcigach
konnych,

2) systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania
gonitw,

3) obowiàzków i uprawnieƒ w∏aÊcicieli koni, kierowni-
ków stajni wyÊcigowych, trenerów, pracowników
obs∏ugi stajni oraz jeêdêców (powo˝àcych),

4) kompetencji i trybu dzia∏ania komisji technicznej,
s´dziów technicznych, komisji odwo∏awczej oraz
dy˝urnych lekarzy medycyny i weterynarii,

5) zg∏aszania do Polskiego Klubu WyÊcigów Konnych,
zwanego dalej „Klubem”, stajni wyÊcigowych,

6) zg∏aszania koni do wyÊcigów w danym roku,

7) rejestracji barw wyÊcigowych,

8) identyfikacji koni,

9) zapisywania i wycofywania koni z gonitw,

10) wag noszonych przez konie w gonitwach,

11) nagród wyÊcigowych,

12) szczegó∏owych zasad rozgrywania gonitw,

13) sk∏adania protestów,

14) zasad i trybu kontroli antydopingowej jeêdêców
(powo˝àcych) i koni oraz wykazu niedozwolonych
Êrodków dopingujàcych,

15) zasad porzàdkowych na terenach i w lokalach nale-
˝àcych do toru wyÊcigowego,



16) czynów stanowiàcych przewinienia dyscyplinarne
oraz kar wymierzanych za ich pope∏nienie,

17) szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach
o przewinienia dyscyplinarne,

18) wymogów, które powinien spe∏niaç oficjalny pro-
gram wyÊcigów konnych,

19) kategoryzacji jeêdêców (powo˝àcych).

Rozdzia∏ 2

Rasy koni dopuszczonych do udzia∏u 
w wyÊcigach konnych

§ 2. Do udzia∏u w wyÊcigach konnych dopuszcza si´
konie ras:

1) pe∏nej krwi angielskiej,

2) arabskie czystej krwi,

3) pó∏krwi.

Rozdzia∏ 3

Systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw

§ 3. Gonitwy przeprowadza si´ systemem grupo-
wym lub handikapowym.

§ 4. 1. System grupowy polega na przeprowadza-
niu gonitw, w których uczestniczà konie zakwalifikowa-
ne do poszczególnych grup ze wzgl´du na osiàgni´te
wyniki w wyÊcigach.

2. System handikapowy polega na przeprowadza-
niu gonitw, w których szanse koni wyrównywane sà
przez zwi´kszenie albo zmniejszenie wagi noszonej
przez konia.

3. WielkoÊç zwi´kszenia albo zmniejszenia, o któ-
rym mowa w ust. 2 (handikap), ustala Prezes Polskiego
Klubu WyÊcigów Konnych, zwany dalej „Prezesem”,
na podstawie wyników uzyskanych przez konia w do-
tychczasowych gonitwach.

4. Koƒ mo˝e uczestniczyç w gonitwie przeprowa-
dzanej systemem handikapowym, je˝eli w roku ubie-
g∏ym uczestniczy∏ co najmniej w dwóch gonitwach
w sposób wa˝ny, o którym mowa w § 63 ust. 2.

§ 5. 1. W gonitwach przeprowadzanych systemem
handikapowym nie mogà braç udzia∏u 2-letnie konie
pe∏nej krwi angielskiej, 3-letnie konie arabskie czystej
krwi i 3-letnie konie ras pó∏krwi.

2. Szczegó∏owy sposób ustalania grup i handika-
pów okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 6. Wyró˝nia si´ nast´pujàce rodzaje gonitw: 

1) ze wzgl´du na warunki techniczne:

a) p∏askie,

b) z p∏otami,

c) z przeszkodami,

2) ze wzgl´du na p∏eç konia:

a) ogierów,

b) klaczy,

c) ogierów i klaczy,

d) ogierów, klaczy i wa∏achów,

e) ogierów i wa∏achów,

3) ze wzgl´du na wiek konia:

a) koni jednego wieku,

b) koni ró˝nego wieku,

4) ze wzgl´du na wag´ noszonà przez konia:

a) z wagà ustalonà wed∏ug skali wag, o której mo-
wa w § 50,

b) z nadwagà lub ulgà wagi w stosunku do wagi
okreÊlonej wed∏ug skali wag, o której mowa
w § 50,

5) ze wzgl´du na miejsce trenowania koni:

a) gonitwy mi´dzynarodowe dla koni z wszystkich
krajów,

b) gonitwy mi´dzynarodowe z udzia∏em koni z in-
nych krajów dopuszczonych do udzia∏u w goni-
twie na zasadzie wzajemnoÊci,

c) gonitwy krajowe dla koni trenowanych w kraju, 

6) ze wzgl´du na zaliczenie koni do poszczególnych
grup:

a) gonitwy dla koni grupy I,

b) gonitwy dla koni grupy II,

c) gonitwy dla koni grupy III,

d) gonitwy dla koni grupy IV,

e) gonitwy pozagrupowe dla wszystkich koni bez
ograniczeƒ, 

f) gonitwy pozagrupowe z ograniczeniami w szcze-
gólnoÊci z tytu∏u p∏ci, wieku lub przynale˝noÊci
do grup.

§ 7. 1. Gonitwa jest przeprowadzana w warunkach
dajàcych równe szanse wszystkim koniom.

2. W gonitwach nie mogà braç udzia∏u klacze êreb-
ne.

§ 8. 1. Konie pe∏nej krwi angielskiej mogà uczestni-
czyç w gonitwach, je˝eli zosta∏y wpisane do Ksi´gi
Stadnej Koni Pe∏nej Krwi Angielskiej lub odpowiedniej
ksi´gi zagranicznej, uznanej przez Mi´dzynarodowà
Federacj´ W∏adz WyÊcigowych.

2. Konie arabskie czystej krwi mogà uczestniczyç
w gonitwach, je˝eli zosta∏y wpisane do Ksi´gi Stadnej
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Koni Arabskich Czystej Krwi lub odpowiedniej ksi´gi
zagranicznej, uznanej przez Âwiatowà Organizacj´ Ko-
nia Arabskiego.

3. Konie ras pó∏krwi mogà uczestniczyç w goni-
twach, je˝eli ze wzgl´du na pochodzenie spe∏niajà wa-
runki wpisu do ksi´gi zwierzàt hodowlanych prowa-
dzonej dla danej rasy.

§ 9. 1. Gonitwy wy∏àcznie dla koni 2-letnich nie mo-
gà odbywaç si´ przed dniem 1 czerwca, a dla koni 2-let-
nich i starszych przed dniem 1 wrzeÊnia.

2. W gonitwach p∏askich mogà braç udzia∏ konie: 

1) 2-letnie i starsze — w przypadku koni pe∏nej krwi
angielskiej,

2) 3-letnie i starsze — w przypadku koni arabskich czy-
stej krwi,

3) 3-letnie i starsze — w przypadku koni ras pó∏krwi.

3. W gonitwach  z p∏otami mogà braç udzia∏ konie:

1) 3-letnie i starsze — w przypadku koni pe∏nej krwi
angielskiej,

2) 4-letnie i starsze — w przypadku koni pe∏nej krwi
angielskiej i koni arabskich czystej krwi,

3) 3-letnie i starsze — w przypadku koni ras pó∏krwi.

4. W gonitwach z przeszkodami mogà braç udzia∏
konie:

1) 3-letnie i starsze — w przypadku koni pe∏nej krwi
angielskiej,

2) 3-letnie i starsze — w przypadku koni ras pó∏krwi.

§ 10. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 gonitwy p∏askie dla
koni pe∏nej krwi angielskiej sà przeprowadzane na dy-
stansie nie krótszym ni˝ 800 metrów.

2. W przypadku gonitw przeprowadzanych dla koni
ró˝nego wieku, w których uczestniczà konie 2-letnie,
gonitwy przeprowadza si´ na dystansie od 800 metrów
do 1400 metrów.

§ 11. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 gonitwy p∏askie dla
koni arabskich czystej krwi sà przeprowadzane na dy-
stansie nie krótszym ni˝ 800 metrów.

2. W przypadku gonitw przeprowadzanych wy∏àcz-
nie dla koni 3-letnich, gonitwy przeprowadza si´ na dy-
stansie nie krótszym ni˝ 1600 metrów.

§ 12. Gonitwy p∏askie dla koni ras pó∏krwi sà prze-
prowadzane na dystansach:

1) od 1400 metrów do 3200 metrów — w przypadku
gonitw przeprowadzanych wy∏àcznie dla koni 3-let-
nich oraz gonitw przeprowadzanych dla koni ró˝-
nego wieku z udzia∏em koni 3-letnich,

2) od 2000 metrów do 3200 metrów — w przypadku
przeprowadzania pozosta∏ych gonitw.

§ 13. Gonitwy z p∏otami sà przeprowadzane na dy-
stansie nie krótszym ni˝ 2400 metrów i nie d∏u˝szym
ni˝ 4200 metrów.

§ 14. Gonitwy z przeszkodami sà przeprowadzane
na dystansie nie krótszym ni˝ 2600 metrów.

§ 15. 1. Konie 3-letnie nie mogà biegaç z koƒmi star-
szymi w gonitwach z p∏otami.

2. Konie 3-letnie mogà biegaç w gonitwach z p∏ota-
mi, rozgrywanych wy∏àcznie w swojej grupie wiekowej
— od dnia 1 wrzeÊnia na dystansie do 2800 metrów.

3. Konie 3-letnie mogà biegaç z koƒmi starszymi
w gonitwach z przeszkodami — od dnia 1 paêdziernika
na dystansie od 2600 metrów do 3000 metrów.

§ 16. 1. Gonitwy p∏askie przeprowadza si´ na bie˝-
ni toru wyÊcigowego.  

2. Tras´ gonitw z p∏otami i przeszkodami wytycza
si´ choràgiewkami w kolorach ˝ó∏tym, bia∏ym i czer-
wonym.

3. Choràgiewki w kolorze ˝ó∏tym wyznaczajà profil
zakr´tu i nale˝y je mijaç z zewn´trznej strony. Chorà-
giewki bia∏e i czerwone wyznaczajà proste odcinki tra-
sy, na których sà rozstawione p∏oty albo przeszkody,
i nale˝y je mijaç z lewej strony — w przypadku chorà-
giewek bia∏ych oraz z prawej — w przypadku choràgie-
wek czerwonych.

4. W gonitwach, o których mowa w ust. 2, p∏oty al-
bo przeszkody sà ustawione na trasie gonitwy w odst´-
pach od 300 do 400 metrów, przy czym ostatni p∏ot al-
bo przeszkoda nie mogà byç ustawione w odleg∏oÊci
mniejszej ni˝ 300 metrów od celownika. 

§ 17. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 w gonitwach bio-
rà udzia∏ konie okute p∏askimi, g∏adkimi podkowami.

2. Za zgodà komisji technicznej w gonitwach p∏a-
skich, w warunkach zimowych, mogà byç stosowane
podkowy p∏askie z gryfami lub hacelami.

3. W gonitwach z p∏otami i z przeszkodami mogà
byç stosowane podkowy inne ni˝ okreÊlone w ust. 1,
pod warunkiem ˝e nie stanowià one zagro˝enia dla ko-
ni bioràcych udzia∏ w gonitwie.

§ 18. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 jeêdziec (powo˝à-
cy) mo˝e u˝ywaç w gonitwie bata z klapkà, o d∏ugoÊci
do 45 centymetrów.

2. W gonitwach, o których mowa w § 6 pkt 6 lit. e)
i f), przeprowadzanych dla 3-letnich i starszych koni
pe∏nej krwi angielskiej, 4-letnich i starszych koni arab-
skich czystej krwi oraz 3-letnich koni ras pó∏krwi, jeê-
dziec (powo˝àcy) mo˝e u˝ywaç bata z klapkà, o d∏ugo-
Êci do 75 centymetrów. 

3. W gonitwach przeprowadzanych dla 2-letnich
koni pe∏nej krwi angielskiej i 3-letnich koni arabskich
czystej krwi nie u˝ywa si´ bata.
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§ 19. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, koƒ przed gonitwà
jest pokazany na padoku.  

2. Komisja techniczna mo˝e zezwoliç na doprowa-
dzenie konia bezpoÊrednio na pozycj´ startu ze wzgl´-
du na warunki atmosferyczne.

3. Koƒ przed gonitwà p∏askà odbywa próbny galop
na torze wyÊcigowym przed komisjà technicznà i pu-
blicznoÊcià.

4. Koƒ przed gonitwà z p∏otami i przeszkodami do-
konuje próbnych skoków przez p∏oty albo przeszkody
wskazane przez komisj´ technicznà.

5. Koƒ, który trzykrotnie nie wykona próbnego sko-
ku przez p∏ot albo przeszkod´ wskazanà przez komisj´
technicznà, nie bierze udzia∏u w gonitwie.

§ 20. Warunkiem przeprowadzenia gonitwy jest
wystartowanie w niej przynajmniej dwóch koni nale˝à-
cych do dwóch ró˝nych w∏aÊcicieli, a ponadto w goni-
twach:

1) p∏askich grupowych, je˝eli zapisano do nich co naj-
mniej 7 koni co najmniej dwóch ró˝nych w∏aÊcicieli, 

2) p∏askich pozagrupowych, je˝eli zapisano do nich co
najmniej 5 koni co najmniej dwóch ró˝nych w∏aÊci-
cieli,

3) z p∏otami i z przeszkodami, je˝eli zapisano do nich
co najmniej 7 koni co najmniej dwóch ró˝nych w∏a-
Êcicieli.

§ 21. 1. Gonitwa mo˝e byç przeprowadzona, je˝eli
zosta∏y dla niej okreÊlone szczegó∏owe warunki, doty-
czàce w szczególnoÊci:

1) systemu jej przeprowadzenia,

2) jej rodzaju i dystansu,

3) wysokoÊci przewidzianych nagród. 

2. Szczegó∏owe warunki gonitwy ustala i og∏asza
w biuletynie wyÊcigowym organizator wyÊcigów,
w terminie co najmniej 14 dni przed przewidywanym
terminem zapisu koni do tej gonitwy.

Rozdzia∏ 4

Obowiàzki i uprawnienia w∏aÊcicieli koni, kierowni-
ków stajni wyÊcigowych, trenerów, pracowników ob-

s∏ugi stajni oraz jeêdêców (powo˝àcych)

§ 22. Do uprawnieƒ w∏aÊcicieli koni nale˝y:

1) zg∏aszanie koni do wyÊcigów w danym roku,

2) zapis i wycofywanie koni z gonitwy,

3) posiadanie w∏asnych barw wyÊcigowych,

4) zg∏aszanie protestów,

5) sk∏adanie wniosków o przeprowadzenie kontroli
antydopingowej jeêdêców (powo˝àcych) i koni.

§ 23. 1. Do uprawnieƒ kierowników stajni wyÊcigo-
wych nale˝y:

1) zg∏aszanie protestów,

2) sk∏adanie wniosków o przeprowadzenie kontroli
antydopingowej jeêdêców (powo˝àcych)  i koni.

2. Do obowiàzków kierowników stajni wyÊcigo-
wych nale˝y:

1) zg∏aszanie stajni wyÊcigowych do Klubu, 

2) przedstawianie Klubowi aktualnego wykazu koni
trenowanych w stajni wyÊcigowej z podaniem ich
nazw, p∏ci, wieku, maÊci, pochodzenia, imienia
i nazwiska w∏aÊciciela oraz kariery wyÊcigowej —
w przypadku koni, które uczestniczy∏y w wyÊcigach
za granicà.

§ 24. 1. Do uprawnieƒ trenerów nale˝y:

1) zg∏aszanie protestów,

2) sk∏adanie wniosków o przeprowadzenie kontroli
antydopingowej jeêdêców (powo˝àcych) i koni,

3) wydawanie jeêdêcowi (powo˝àcemu) szczegó∏o-
wych dyspozycji dotyczàcych taktyki i zachowania
si´ w trakcie gonitwy.

2. Do obowiàzków trenerów nale˝y:

1) w∏aÊciwe przygotowanie konia do udzia∏u w goni-
twie,

2) dbanie o w∏aÊciwà form´ konia przygotowywane-
go do udzia∏u w gonitwach,

3) dobór konia do okreÊlonej gonitwy,

4) dobór jeêdêca (powo˝àcego) do okreÊlonego konia.

§ 25. Do obowiàzków pracowników obs∏ugi stajni
wyÊcigowych nale˝y:

1) terminowe doprowadzanie konia przed gonitwà na
padok bez kontaktu z osobami trzecimi,

2) odprowadzanie konia z jeêdêcem (powo˝àcym) na
bie˝ni´ toru wyÊcigowego,

3) odprowadzanie konia do stajni po zakoƒczeniu go-
nitwy,

4) informowanie dy˝urnego lekarza weterynarii —
w przypadku podejrzenia konia o chorob´.

§ 26. 1. Do uprawnieƒ jeêdêców (powo˝àcych) na-
le˝y:

1) zg∏aszanie protestów,

2) sk∏adanie wniosków o przeprowadzenie kontroli
antydopingowej koni i innych jeêdêców (powo˝à-
cych).
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2. Do obowiàzków jeêdêców (powo˝àcych) nale˝y:

1) wykonywanie poleceƒ trenera, z wyjàtkiem poleceƒ
sprzecznych z przepisami prawa lub poleceƒ, któ-
rych wykonanie zmniejszy∏oby szanse konia na wy-
granie gonitwy,

2) zatrzymanie w gonitwie konia, który uleg∏ kontuzji
lub dosta∏ krwotoku,

3) dosiadanie konia w kurtce wyÊcigowej i czapce
w barwach podanych w programie wyÊcigów  kon-
nych, 

4) dosiadanie konia w kasku na g∏owie,

5) dosiadanie konia w bia∏ych spodniach i butach
z cholewkami,

6) dosiadanie konia w kamizelce ochronnej o wadze
do 0,5 kg w przypadku udzia∏u w gonitwach z p∏o-
tami i przeszkodami. 

Rozdzia∏ 5

Kompetencje i tryb dzia∏ania komisji technicznej, s´-
dziów technicznych, komisji odwo∏awczej oraz dy˝ur-

nych lekarzy medycyny i weterynarii

§ 27. 1. Przewodniczàcego komisji technicznej i je-
go zast´pc´ wybierajà cz∏onkowie komisji technicznej
spoÊród swego grona.

2. Do kompetencji komisji technicznej nale˝y:

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu
wyÊcigów konnych,

2) ustalanie, czy koƒ lub jeêdziec (powo˝àcy) mo˝e
braç udzia∏ w gonitwie ze wzgl´du na przepisy re-
gulaminu oraz warunki poszczególnych gonitw,

3) nadzór nad prawid∏owoÊcià przebiegu gonitwy,

4) rozstrzyganie protestów,

5) uznawanie gonitw za niewa˝ne,

6) dokonywanie identyfikacji koni,

7) zabranianie udzia∏u poszczególnych koni w goni-
twie,

8) orzekanie o zdyskwalifikowaniu koni,

9) orzekanie w sprawach przewinieƒ dyscyplinarnych,

10) ustalanie wyniku gonitwy,

11) stwierdzanie niedyspozycji lub choroby jeêdêca
(powo˝àcego) na podstawie orzeczenia dy˝urnego
lekarza medycyny,

12) ustalanie norm czasu przebywania dystansu w po-
szczególnych fazach gonitwy,

13) wykonywanie innych czynnoÊci okreÊlonych w re-
gulaminie. 

§ 28. 1. Do wa˝noÊci orzeczeƒ komisji technicznej
jest wymagany udzia∏ przynajmniej trzech cz∏onków tej
komisji, w tym przewodniczàcego lub jego zast´pcy. 

2. Orzeczenia komisji technicznej zapadajà zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów. 

3. W przypadku równej liczby g∏osów rozstrzyga
g∏os przewodniczàcego komisji technicznej, a w razie
jego nieobecnoÊci — g∏os zast´pcy.

4. Orzeczenie komisji technicznej wraz z uzasadnie-
niem podpisujà wszyscy cz∏onkowie komisji, którzy
brali udzia∏ w jego wydaniu.

5. Orzeczenia komisji technicznej sà niezw∏ocznie
og∏aszane przez organizatora wyÊcigów. 

§ 29. 1. S´dziowie techniczni spe∏niajà nast´pujàce
czynnoÊci:

1) s´dzia starter — czuwa nad prawid∏owoÊcià startu,

2) s´dzia u celownika — ustala, w jakiej kolejnoÊci ko-
nie min´∏y celownik,

3) s´dzia u wagi — sprawdza wag´ jeêdêców (powo-
˝àcych) przed i po gonitwie,

4) s´dzia u zegara — ustala dok∏adny czas gonitwy od
startu do momentu mini´cia celownika przez
pierwszego konia,

5) s´dziowie obserwatorzy — czuwajà nad prawid∏o-
woÊcià przebiegu gonitwy na powierzonych im od-
cinkach bie˝ni toru.

2. W razie dostrze˝enia nieprawid∏owoÊci w zakre-
sie czynnoÊci powierzonych s´dziemu technicznemu
jest on obowiàzany poinformowaç o tym niezw∏ocznie
przewodniczàcego komisji technicznej.

§ 30. 1. Przewodniczàcego komisji odwo∏awczej
i jego zast´pc´ wybierajà cz∏onkowie komisji odwo-
∏awczej spoÊród swego grona.

2. Komisja odwo∏awcza rozpatruje odwo∏ania od
orzeczeƒ komisji technicznej w sprawach okreÊlonych
w regulaminie.

3. Odwo∏anie wnosi si´ w czasie 24 godzin od og∏o-
szenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem — za poÊred-
nictwem komisji technicznej.

4. Komisja odwo∏awcza rozpatruje odwo∏anie od
orzeczenia komisji technicznej w terminie 3 dni od dnia
jego wniesienia.

5. Wniesienie odwo∏ania nie wstrzymuje wykona-
nia orzeczenia. 

6. Do orzeczeƒ wydawanych przez komisj´ odwo-
∏awczà stosuje si´ odpowiednio przepisy § 28.

§ 31. Do kompetencji dy˝urnego lekarza medycyny
nale˝y:
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1) ustalanie, na podstawie prowadzenia badaƒ lekar-
skich, niedyspozycji lub choroby jeêdêca (powo˝à-
cego) oraz zg∏aszanie faktu niedyspozycji lub cho-
roby jeêdêca (powo˝àcego) komisji technicznej,

2) wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z przeprowa-
dzeniem kontroli antydopingowej jeêdêców (po-
wo˝àcych),

3) udzielanie pomocy medycznej na torze wyÊcigo-
wym.

§ 32. Do kompetencji dy˝urnego lekarza weteryna-
rii nale˝y:

1) ustalanie, na podstawie prowadzenia badaƒ lekar-
skich, niedyspozycji lub choroby konia oraz zg∏a-
szanie faktu niedyspozycji lub choroby konia komi-
sji technicznej,

2) wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z przeprowa-
dzeniem kontroli antydopingowej koni,

3) udzielanie pomocy weterynaryjnej.

§ 33. Dy˝urny lekarz medycyny i weterynarii infor-
mujà komisj´ technicznà o wynikach swoich ustaleƒ na
piÊmie.

Rozdzia∏ 6

Zg∏aszanie do Klubu stajni wyÊcigowych

§ 34. 1. Kierownik stajni wyÊcigowej zg∏asza na pi-
Êmie stajni´ do Klubu.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust.1, zawiera: 

1) imi´ i nazwisko oraz adres kierownika stajni wyÊci-
gowej,

2) imiona i nazwiska oraz adresy trenerów,

3) imiona i nazwiska oraz adresy pracowników obs∏u-
gi stajni.

3. Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç kserokopi´ zezwo-
lenia na kierowanie stajnià wyÊcigowà i licencji na tre-
nowanie koni.

4. Wszelkie zmiany dotyczàce danych zawartych
w zg∏oszeniu powinny byç przedstawione Klubowi na
piÊmie w ciàgu 48 godzin po ich zaistnieniu.

Rozdzia∏ 7

Zg∏aszanie koni do wyÊcigów w danym roku

§ 35. 1. W gonitwach, z wyjàtkiem gonitw mi´dzy-
narodowych, mogà braç udzia∏ konie, które, w terminie
do dnia 31 stycznia, zosta∏y zg∏oszone do wyÊcigów
w danym roku.

2. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
si´ w Klubie, w formie pisemnej.

3. Zg∏oszenie zawiera:

1) imi´ i nazwisko oraz adres albo nazw´ i siedzib´
w∏aÊciciela konia,

2) imi´ i nazwisko trenera przygotowujàcego konia do
udzia∏u w gonitwach,

3) dane o pochodzeniu, dacie urodzenia i maÊci konia,

4) imi´ i nazwisko oraz adres albo nazw´ i siedzib´
osoby, która wyhodowa∏a konia,

5) nazw´ stajni wyÊcigowej, w której koƒ jest przygo-
towywany do wyÊcigów, 

6) barwy, pod jakimi koƒ ma braç udzia∏ w gonitwach.

Rozdzia∏ 8

Rejestracja barw wyÊcigowych

§ 36. 1. Barwy wyÊcigowe rejestruje si´ w Klubie na
wniosek w∏aÊciciela konia.

2. Wniosek o rejestracj´ barw wyÊcigowych zawiera:

1) imi´ i nazwisko oraz adres albo nazw´ i siedzib´
w∏aÊciciela konia,

2) opis barw wyÊcigowych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza si´
wzór barw.

4. Prezes mo˝e odmówiç rejestracji barw, jeÊli nie
odró˝niajà si´ one w sposób wystarczajàcy od barw ju˝
zarejestrowanych.  

Rozdzia∏ 9

Identyfikacja koni

§ 37. 1. Identyfikacj´ koni bioràcych udzia∏ w goni-
twie przeprowadza si´ na podstawie:

1) zaÊwiadczenia o wpisie konia do:
a) Ksi´gi Stadnej Koni Pe∏nej Krwi Angielskiej —

w przypadku koni pe∏nej krwi angielskiej,
b) Ksi´gi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi —

w przypadku koni arabskich czystej krwi,

2) poÊwiadczenia urodzenia êrebi´cia, wydanego
przez podmiot prowadzàcy ksi´gi zwierzàt hodow-
lanych — w przypadku koni ras pó∏krwi.

2. Identyfikacj´ koni zagranicznych przeprowadza
si´ na podstawie paszportu konia.

3. Identyfikacji konia przed gonitwà dokonuje komi-
sja techniczna poprzez porównanie jego wyglàdu z in-
formacjami zawartymi w dokumentach, o których mo-
wa w ust. 1 i 2.

4. Je˝eli jakakolwiek z cech wyglàdu konia jest nie-
zgodna z informacjami zawartymi w dokumentach,
o których mowa w ust. 1 i 2, komisja techniczna nie do-
puszcza tego konia do udzia∏u w gonitwie.
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Rozdzia∏ 10

Zapisywanie i wycofywanie koni z gonitw

§ 38. 1. Ka˝dy koƒ majàcy wziàç udzia∏ w gonitwie
powinien byç do niej zapisany. 

2. Terminy zapisów okreÊla organizator wyÊcigów
konnych, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝
10 dni przed rozegraniem gonitwy.

3. Zapis jest pisemnym dowodem zg∏oszenia konia
do udzia∏u w okreÊlonej gonitwie. 

4. JednoczeÊnie ze zg∏oszeniem zapisu nale˝y
wnieÊç op∏at´ okreÊlonà przez organizatora wyÊcigów. 

5. Dokonane zapisy nie mogà byç wycofane.

6. Zapisy nale˝y sk∏adaç pisemnie w lokalu organi-
zatora wyÊcigów lub nadsy∏aç w inny sposób okreÊlo-
ny przez organizatora wyÊcigów. 

7. Po z∏o˝eniu zapisów nie mo˝na czyniç w dokona-
nych zapisach ˝adnych zmian, jak równie˝ nie mo˝na
zast´powaç dokonanych zapisów innymi.

8. Zapis konia do gonitwy powinien zawieraç okre-
Êlenie gonitwy, do której koƒ jest zapisany, nazw´ ko-
nia,  imi´ i nazwisko albo nazw´ w∏aÊciciela konia,
okreÊlenie wagi, jakà koƒ ma nieÊç w gonitwie, oraz
podpis osoby zg∏aszajàcej konia do gonitwy.

§ 39. 1. Zapis konia do gonitwy jest niewa˝ny, je˝e-
li:

1) nie odpowiada warunkom okreÊlonym w § 38,

2) dotyczy konia  nieodpowiadajàcego warunkom go-
nitwy,

3) zosta∏ dokonany przez osob´ nieuprawnionà,

4) jest niejasny, nieczytelny lub budzàcy wàtpliwoÊci
pod wzgl´dem treÊci.

2. Op∏aty dokonane w zwiàzku z zapisem uznanym
za niewa˝ny nie podlegajà zwrotowi.

§ 40. 1. Organizator wyÊcigów konnych ma prawo
zastrzec maksymalnà iloÊç koni, która mo˝e byç zapi-
sana do gonitwy. 

2. W przypadku zapisania do gonitwy wi´kszej licz-
by koni, ni˝ liczba koni mogàcych biegaç na danym to-
rze wyÊcigowym, gonitwa mo˝e byç podzielona na se-
rie.

3. Podzia∏u gonitwy na serie, o których mowa
w ust. 2, dokonuje organizator wyÊcigów.

§ 41. 1. Organizator wyÊcigów konnych jest obo-
wiàzany, w ciàgu 24 godzin po up∏ywie terminu zapi-
sów koni do gonitwy, sporzàdziç list´ koni zapisanych
do gonitwy i podaç jà do wiadomoÊci przez wywiesze-
nie w lokalu toru wyÊcigowego.

2. W razie nieumieszczenia konia zapisanego do
gonitwy zgodnie z przepisami na liÊcie, o której mowa
w ust. 1, w∏aÊciciel konia mo˝e niezw∏ocznie zg∏osiç
sprzeciw do organizatora wyÊcigów. 

3. W przypadku zg∏oszenia uzasadnionego sprzeci-
wu, o którym mowa w ust. 2, organizator wyÊcigów
jest obowiàzany dokonaç sprostowania w programie
wyÊcigów konnych w ciàgu 12 godzin od momentu
wydania tego programu i dopuÊciç konia do udzia∏u
w gonitwie.

4. W razie niedokonania sprostowania lub niedo-
puszczenia konia do udzia∏u w gonitwie, organizator
wyÊcigów wyp∏aca w∏aÊcicielowi konia równowartoÊç
pierwszej nagrody w tej gonitwie.

§ 42. Je˝eli po zapisaniu konia do gonitwy nastàpi
zmiana jego w∏aÊciciela, nowy w∏aÊciciel wykonuje
uprawnienia wynikajàce z zapisu konia, je˝eli na co naj-
mniej 48 godzin przed gonitwà poinformuje organiza-
tora wyÊcigów o tym fakcie. 

§ 43. 1. Wycofanie konia z gonitwy mo˝e byç doko-
nane przez z∏o˝enie organizatorowi wyÊcigów konnych
pisemnego oÊwiadczenia zawierajàcego:

1) imi´ i nazwisko oraz adres albo nazw´ i siedzib´
w∏aÊciciela konia,

2) okreÊlenie gonitwy, z której koƒ jest wycofany, i da-
t´ jej rozegrania,

3) nazw´ konia i stajni wyÊcigowej,

4) podpis osoby wycofujàcej konia z gonitwy.

2. W razie wycofania konia z gonitwy, op∏aty, o któ-
rej mowa w § 38 ust. 4, nie zwraca si´, chyba ˝e wyco-
fanie nastàpi∏o w wyniku orzeczenia lekarsko-wetery-
naryjnego.

3. Wycofanie konia z gonitwy jest niewa˝ne, je˝eli
zosta∏o dokonane przez osob´ do tego nieuprawnionà
lub zosta∏o dokonane niezgodnie z przepisami ust. 1.

4. OÊwiadczenie o wycofaniu konia z gonitwy jest
nieodwo∏alne.

Rozdzia∏ 11

Wagi noszone przez konie w gonitwach

§ 44. 1. Waga jeêdêców (powo˝àcych) oznacza wa-
g´ cz∏owieka oraz wszystkich przedmiotów, które koƒ
niesie w gonitwie, z wyjàtkiem nogawek, banda˝y, na-
pierÊnika, uzdy, okularów i bata oraz  kurtki wyÊcigowej
jeêdêca (powo˝àcego). 

2. Z zastrze˝eniem ust. 3 i 4 konie bioràce udzia∏
w gonitwach powinny nieÊç wag´ wynikajàcà z warun-
ków danej gonitwy.

3. W∏aÊciciel konia lub osoba przez niego upowa˝-
niona, podczas wa˝enia jeêdêca (powo˝àcego), mo˝e
zwi´kszyç wag´ wynikajàcà z warunków danej goni-
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twy, nie wi´cej jednak ni˝ o 2 kg, informujàc o tym s´-
dziego u wagi.

4. Je˝eli waga, jakà ma nieÊç koƒ, nie zosta∏a przed
gonitwà sprawdzona, koƒ nie mo˝e braç udzia∏u w go-
nitwie.

§ 45. Waga noszona w gonitwie przez konia mo˝e
byç obni˝ona (ulga wagi) lub podwy˝szona (nadwy˝ka
wagi) ze wzgl´du na:

1) wiek, p∏eç i ras´ konia,

2) wyniki osiàgane przez konia w gonitwach,

3) kategori´ jeêdêca (powo˝àcego).

§ 46. 1. Klacze pe∏nej krwi angielskiej, w wieku od
dwóch do szeÊciu lat w∏àcznie, korzystajà z ulgi wagi:

1) na dystansach do 1400 metrów w∏àcznie — 1 kg,

2) na dystansach powy˝ej 1400 metrów — 2 kg.

2. Klacze arabskie czystej krwi i klacze ras pó∏krwi,
w wieku od trzech do szeÊciu lat w∏àcznie, korzystajà
z 2 kg ulgi wagi niezale˝nie od dystansu przeprowadza-
nej gonitwy.

3. W gonitwach przeznaczonych wy∏àcznie dla kla-
czy niosà one wag´ odpowiadajàcà ich wiekowi.

4. Wa∏achy niosà w gonitwach wag´ okreÊlonà dla
ogierów.

§ 47. 1. W gonitwach, w których przys∏uguje ulga
wagi ze wzgl´du na kategori´ jeêdêca (powo˝àcego),
majà zastosowanie nast´pujàce ulgi wag:

1) 4 kg — gdy dosiadajàcym jest uczeƒ jeêdziecki,

2) 3 kg — gdy dosiadajàcym jest starszy uczeƒ jeê-
dziecki,

3) 2 kg — gdy dosiadajàcym jest praktykant d˝okejski,

4) 1 kg  — gdy dosiadajàcym jest kandydat d˝okejski.

2. W gonitwach przeznaczonych wy∏àcznie dla
uczniów jeêdzieckich obowiàzujà nast´pujàce ulgi wa-
gi:

1) je˝eli uczeƒ jeêdziecki nie wygra∏ jeszcze ˝adnej go-
nitwy — wag´, jakà ma nieÊç dosiadany przez nie-
go koƒ, obni˝a si´ o 2 kg,

2) je˝eli uczeƒ jeêdziecki wygra∏ przynajmniej jednà
gonitw´ — do czasu wygrania przez niego 10 go-
nitw, stosuje si´ 1 kg ulgi wagi.

3. Ulgi wagi, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosu-
je si´ w gonitwach dla koni 2-letnich pe∏nej krwi angiel-
skiej i 3-letnich koni arabskich czystej krwi. 

§ 48. 1. Je˝eli koƒ biega w grupie wy˝szej od grupy
ustalonej dla niego zgodnie z § 5 ust. 2, korzysta z ulgi
wagi, a w grupie ni˝szej niesie nadwy˝k´ wagi. 

2. ¸àczna ulga wagi z tytu∏u kategorii jeêdêca (po-
wo˝àcego) oraz z tytu∏u startu w grupie wy˝szej nie
mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ 5 kg.

3. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych
komisja techniczna mo˝e podnieÊç o 1 kg wag´ noszo-
nà przez konie w gonitwach przeprowadzanych syste-
mem grupowym, z wyjàtkiem gonitw mi´dzynarodo-
wych. 

§ 49. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, je˝eli do tego sa-
mego konia mia∏yby w gonitwie zastosowanie nad-
wy˝ki wagi z ró˝nych tytu∏ów albo ulgi wagi z ró˝nych
tytu∏ów, albo jednoczeÊnie nadwy˝ka wagi i ulga wagi,
to ulgi wagi i nadwy˝ki wagi nie sumujà si´ i nie zno-
szà, chyba ˝e jest to wyraênie wskazane w warunkach
gonitwy. Je˝eli warunki gonitwy nie zawierajà takiego
wskazania, koƒ niesie tylko najwy˝szà przewidzianà dla
niego nadwy˝k´ wagi albo otrzyma najwi´kszà ulg´
wagi. 

2. Je˝eli warunki gonitwy przyznajà z jednego tytu-
∏u nadwy˝k´ wagi, a z innego tytu∏u ulg´ wagi, koƒ nie-
sie przewidzianà nadwy˝k´ wagi, a ulga wagi nie jest
stosowana.

3. W razie zbiegu ulgi wagi, ze wzgl´du na katego-
ri´ jeêdêca (powo˝àcego) z nadwy˝kà wagi lub ulgà wa-
gi wynikajàcà z innych warunków gonitwy, ulg´ wagi
odejmuje si´ od wagi ustalonej na podstawie pozosta-
∏ych warunków gonitwy.

§ 50. Szczegó∏owà skal´ wag noszonych przez ko-
nie okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 51. 1. Z uwzgl´dnieniem § 44 ust. 3, je˝eli waga,
jakà niós∏ koƒ w gonitwie, oka˝e si´ wy˝sza ni˝ waga
wynikajàca z przepisów rozporzàdzenia lub z warun-
ków tej gonitwy, koƒ podlega dyskwalifikacji, chyba ˝e
ró˝nica wagi nie wynios∏a wi´cej ni˝ 1 kg.

2. Je˝eli waga, jakà niós∏ koƒ w gonitwie, oka˝e si´
ni˝sza od wagi wynikajàcej z przepisów rozporzàdzenia
lub z warunków tej gonitwy, koƒ podlega dyskwalifika-
cji.

Rozdzia∏ 12

Nagrody wyÊcigowe

§ 52. 1. W ka˝dej gonitwie organizator wyÊcigów
konnych ustala wysokoÊç nagród pieni´˝nych, jakie
otrzymujà w∏aÊciciele koni, które w danej gonitwie za-
j´∏y kolejne trzy pierwsze miejsca.

2. Organizator wyÊcigów konnych mo˝e ustanowiç
nagrody dla w∏aÊcicieli koni, które zaj´∏y dalsze miej-
sca. 

3. Nagrody sà wyp∏acane po up∏ywie 48 godzin od
og∏oszenia wyników gonitwy. 

4. W razie orzeczenia o zdyskwalifikowaniu konia,
nagrody przechodzà na nast´pne konie w kolejnoÊci,
w jakiej osiàgn´∏y celownik za koniem zdyskwalifiko-
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wanym, a w∏aÊciciel konia zdyskwalifikowanego, jeÊli
odebra∏ nagrod´, jest obowiàzany do jej zwrócenia or-
ganizatorowi wyÊcigów w ciàgu 48 godzin od wydania
prawomocnego orzeczenia o zdyskwalifikowaniu ko-
nia.

5. Nagrody wyÊcigowe niepodj´te w ciàgu dwóch
lat nie sà wyp∏acane.

§ 53. 1. Je˝eli dwa lub wi´cej koni osiàgn´∏o rów-
noczeÊnie celownik (∏eb w ∏eb), nagrody dzieli si´ na
równe cz´Êci w nast´pujàcy sposób:

1) za dwa konie na pierwszym miejscu — pierwszà
i drugà nagrod´,

2) za trzy konie na pierwszym miejscu — pierwszà,
drugà i trzecià nagrod´,

3) za cztery lub wi´cej koni na pierwszym miejscu —
wszystkie nagrody za miejsca, które te konie osià-
gn´∏y,

4) za dwa i wi´cej koni na drugim miejscu — drugà
i trzecià nagrod´. 

2.  W przypadku, o którym mowa w § 52 ust. 2, prze-
pisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 13

Szczegó∏owe zasady rozgrywania gonitw

§ 54. Konie bioràce udzia∏ w gonitwie powinny byç
przyprowadzone na miejsce wskazane przez organiza-
tora wyÊcigów nie póêniej ni˝ na 30 minut przed rozpo-
cz´ciem gonitwy. Koƒ powinien byç na pierwszy sy-
gna∏ s´dziego u wagi osiod∏any i wyprowadzony na
padok. Na drugi sygna∏ konie powinny byç ca∏kowicie
przygotowane do gonitwy. Na trzeci sygna∏ jeêdêcy
(powo˝àcy) wyje˝d˝ajà na tor bie˝ni w celu udania si´
na start i przeje˝d˝ajà przed komisjà technicznà.

§ 55. 1. Wszyscy jeêdêcy (powo˝àcy) bioràcy udzia∏
w gonitwie powinni byç zwa˝eni w obecnoÊci s´dziego
u wagi, który sprawdza i zapisuje wag´ jeêdêców (po-
wo˝àcych). Zwa˝enie powinno nastàpiç najpóêniej na
30 minut przed rozpocz´ciem pierwszej gonitwy,
a w nast´pnych gonitwach przed trzecim sygna∏em,
o którym mowa w § 54. 

2. Je˝eli jeêdziec (powo˝àcy) po zwa˝eniu uleg∏ wy-
padkowi, a nie ma ju˝ mo˝liwoÊci zwa˝enia innego
jeêdêca (powo˝àcego), przewodniczàcy komisji tech-
nicznej mo˝e zezwoliç, aby konia dosiad∏ inny jeêdziec
(powo˝àcy) tej samej kategorii, niezwa˝ony przed go-
nitwà. Jeêdziec (powo˝àcy) taki powinien mieç prawo
dosiadania koni w gonitwach, odpowiadaç warunkom
gonitwy i mieç prawo do takiej samej ulgi wagi jak jeê-
dziec (powo˝àcy), którego zast´puje.

3. Po zwa˝eniu jeêdêców (powo˝àcych) nast´puje
og∏oszenie numerów koni, nazwisk jeêdêców (powo˝à-
cych) i ich stwierdzonej wagi, w stosunku do wszyst-
kich koni bioràcych udzia∏ w gonitwie.

§ 56. 1. Trener zg∏asza s´dziemu u wagi wag´ jeêdê-
ca (powo˝àcego) stosownà do warunków gonitwy. 

2. W przypadku pomy∏ki trener zg∏aszajàcy wag´
s´dziemu u wagi mo˝e sprostowaç jà do momentu sy-
gna∏u oznaczajàcego zakoƒczenie wa˝enia jeêdêców
(powo˝àcych) do danej gonitwy. Po up∏ywie tego ter-
minu nale˝y zawiadomiç o pomy∏ce komisj´ technicz-
nà. Komisja techniczna w tym przypadku nie dopusz-
cza konia do udzia∏u w gonitwie.

§ 57. Je˝eli osoby zainteresowane nie podnios∏y za-
rzutu wadliwoÊci dzia∏ania wagi przed ukoƒczeniem
wa˝enia jeêdêców (powo˝àcych) przed gonitwà, nie
mogà tego uczyniç przy wa˝eniu jeêdêców (powo˝à-
cych) po gonitwie.

§ 58. 1. Siod∏anie koni, które majà wziàç udzia∏
w gonitwie, odbywa si´ w miejscu do tego wyznaczo-
nym.

2. Siod∏anie poza miejscem, o którym mowa
w ust. 1, jest dozwolone tylko za zgodà komisji tech-
nicznej.

§ 59. 1. Od momentu wyjÊcia na bie˝ni´ toru wyÊci-
gowego do chwili prawid∏owego wystartowania konie
pozostajà w dyspozycji s´dziego startera.

2. Start koni w gonitwie odbywa si´ za pomocà ma-
szyny startowej lub za pomocà choràgiewki.

3. W gonitwach, w których u˝ywa si´ maszyny star-
towej:

1) na znak s´dziego startera wszystkie konie podcho-
dzà jednoczeÊnie do maszyny startowej, przy czym
w razie du˝ej liczby koni s´dzia starter mo˝e zarzà-
dziç wczeÊniejsze wprowadzenie koni do maszyny
startowej,

2) konie sà wprowadzane do maszyny startowej w ko-
lejnoÊci numerów startowych,

3) wprowadzenie do maszyny startowej odbywa si´
pod kontrolà s´dziego startera, który mo˝e zasto-
sowaç Êrodki pomocnicze, w szczególnoÊci kaptur,
pasy, bat,

4) s´dzia starter w uzasadnionych przypadkach ma
prawo zarzàdziç wprowadzenie konia do innego
boksu startowego ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo
jeêdêca (powo˝àcego), konia lub pracowników ob-
s∏ugi,

5) na wprowadzenie koni do maszyny startowej prze-
znacza si´ 5 minut, a w uzasadnionych przypad-
kach do 10 minut,

6) w przypadku gdy koƒ nie daje si´ wprowadziç do
maszyny startowej, s´dzia starter zwalnia tego ko-
nia ze swojej dyspozycji,

7) s´dzia starter uznaje start za niewa˝ny w przypad-
ku nieotwarcia si´ jakichkolwiek drzwiczek maszy-
ny startowej, sygnalizujàc to g∏osem oraz podnie-
sieniem choràgiewki.
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4. W gonitwach, w których start odbywa si´ za po-
mocà choràgiewki, jeêdêcy (powo˝àcy) powinni wy-
równaç szereg w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 15 metrów
od linii startu, nast´pnie podjechaç st´pem do miejsca
startu i nie zatrzymujàc si´, na znak startera, rozpoczàç
gonitw´.

§ 60. Je˝eli w okresie od wyjÊcia koni na bie˝ni´ to-
ru wyÊcigowego do wprowadzenia ich do maszyny
startowej, a w przypadku startu za pomocà choràgiew-
ki — do momentu podejÊcia do linii startu, nastàpi ja-
kakolwiek okolicznoÊç uniemo˝liwiajàca w ocenie ko-
misji technicznej udzia∏ konia w gonitwie lub w wyniku
której mo˝e zostaç naruszona zasada równoÊci szans,
komisja techniczna mo˝e uznaç konia za zwolnionego
z dyspozycji s´dziego startera.

§ 61. 1. S´dzia starter mo˝e zwolniç konia ze swo-
jej dyspozycji:

1) je˝eli jeêdziec (powo˝àcy) opóênia podejÊcie do
maszyny startowej lub przeszkadza w dokonaniu
szybkiego i prawid∏owego startu,

2) w wypadku nag∏ego zachorowania jeêdêca (powo-
˝àcego) lub konia,

3) w innych uzasadnionych przypadkach, po uprzed-
nim zawiadomieniu komisji technicznej.

2. O zwolnieniu konia z dyspozycji s´dzia starter za-
wiadamia komisj´ technicznà, w miar´ mo˝liwoÊci
przed rozpocz´ciem gonitwy, nie póêniej jednak ni˝
bezpoÊrednio po jej zakoƒczeniu.

§ 62. 1. Je˝eli s´dzia starter stwierdzi∏, ˝e start na-
stàpi∏ w sposób naruszajàcy zasad´ równych szans,
w szczególnoÊci w przypadku, o którym mowa w § 59
ust. 3 pkt 7, lub w przypadku awarii maszyny startowej
albo niezgodnie z § 59 ust. 4,  uznaje taki start za nie-
wa˝ny i g∏osem oraz podniesieniem choràgiewki daje
sygna∏ s´dziemu obserwatorowi, znajdujàcemu si´
w odleg∏oÊci 80 metrów od linii startu (kontrstarter), do
zawrócenia koni na miejsce startu.

2. Kontrstarter, na sygna∏, o którym mowa w ust. 1,
przez podniesienie choràgiewki nakazuje jeêdêcom
(powo˝àcym) zawrócenie koni na miejsce startu.

3. W przypadku gdy konie minà kontrstartera i nie
powrócà na miejsce startu, komisja techniczna uznaje
te konie za zwolnione z dyspozycji s´dziego startera.

§ 63. 1. Konia, który nie wystartowa∏ lub wystarto-
wa∏, ale zatrzyma∏ si´ lub zboczy∏ z wyznaczonego toru
gonitwy przed mini´ciem kontrstartera, uwa˝a si´ za
konia, który pozosta∏ na starcie.

2. Konia, który po prawid∏owym starcie minà∏
kontrstartera, uwa˝a si´ za konia, który uczestniczy∏
w gonitwie w sposób wa˝ny, nawet jeÊli jej nie ukoƒ-
czy∏.

3. Konia, który prawid∏owo wystartowa∏, minà∏
kontrstartera, zboczy∏ z wyznaczonego toru gonitwy

lub nie osiàgnà∏ celownika, uwa˝a si´ za konia, który
nie ukoƒczy∏ gonitwy.

§ 64. W trakcie rozgrywania gonitwy:

1) od momentu wystartowania do momentu mini´cia
kontrstartera konia nale˝y prowadziç w prostej li-
nii,

2) od momentu wystartowania do momentu mini´cia
celownika konie powinny biec galopem,

3) jeêdêcy (powo˝àcy) stosujà taktyk´, która umo˝li-
wia maksymalne wykorzystanie mo˝liwoÊci dosia-
danych przez nich koni, w szczególnoÊci jeêdêcy
(powo˝àcy) nie mogà w ˝adnej fazie gonitwy, bez
uzasadnionej przyczyny, wycofaç dosiadanych ko-
ni oraz gwa∏townie przyspieszaç w poczàtkowej
i Êrodkowej fazie gonitwy,

4) jeêdêcy (powo˝àcy) prowadzà konie w taki sposób,
aby:

a) nie przeszkadzaç innym koniom, w szczególno-
Êci przez ich potràcanie, przyciskanie do bandy
i zaje˝d˝anie drogi, 

b) nie odprowadzaç konia na zewnàtrz toru,

c) na prostej finiszowej jechaç w linii prostej,

5) zmiana toru dozwolona jest pod warunkiem wy-
przedzenia innych koni o co najmniej dwie d∏ugo-
Êci,

6) jeêdêcy (powo˝àcy) nie mogà: 

a) poganiaç konia r´kà, 

b) uderzaç konia wodzami,

c) p∏oszyç innego konia przy u˝yciu bata,

d) nadu˝ywaç bata w stosunku do dosiadanego ko-
nia,

e) uderzaç konia w sposób, który mo˝e spowodo-
waç obra˝enia,

f) uderzaç konia batem, jeÊli w wyniku tego koƒ nie
przyspiesza, zosta∏ pokonany lub z przewagà
wygrywa gonitw´,

7) jeêdziec (powo˝àcy) powinien wykazaç poprawnà
taktycznie i technicznie jazd´.

§ 65. 1. Po odbytej gonitwie jeêdêcy (powo˝àcy) po-
winni podjechaç do wagi i tam osobiÊcie rozsiod∏aç ko-
nia. Waga jeêdêca (powo˝àcego) podlega po gonitwie
ponownemu sprawdzeniu w obecnoÊci s´dziego u wa-
gi. Je˝eli wskutek wypadku jeêdziec (powo˝àcy) nie
mo˝e do wagi podjechaç, nale˝y go doprowadziç, a ko-
nia za zgodà komisji technicznej mo˝e rozsiod∏aç inna
osoba.

2. Konie pozostajà rozsiod∏ane u wagi do czasu
sprawdzenia wagi wszystkich jeêdêców (powo˝àcych)
bioràcych udzia∏ w gonitwie. Jeêdêcy (powo˝àcy) sà
obowiàzani pozostaç w miejscu wa˝enia do czasu
zwolnienia ich przez s´dziego u wagi. 
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3. O zakoƒczeniu sprawdzania wagi i jej wynikach
s´dzia u wagi informuje niezw∏ocznie komisj´ tech-
nicznà.

§ 66. 1. KolejnoÊç, w jakiej konie mijajà celownik,
ustala s´dzia u celownika, okreÊlajàc kolejne miejsca,
jakie zaj´∏y poszczególne konie, oraz odleg∏oÊç mi´dzy
nimi.

2. Dla ustalenia kolejnoÊci, w jakiej konie osiàgn´-
∏y celownik, mogà byç stosowane pomocnicze urzà-
dzenia techniczne, w szczególnoÊci fotokomórka oraz
zapis przebiegu gonitwy na taÊmie magnetowidowej.

3. S´dzia u celownika stwierdza ustalenia, o któ-
rych mowa w ust. 1, w protokole, który niezw∏ocznie
przekazuje komisji technicznej.

4. Ustalenia wyniku gonitwy dokonuje komisja
techniczna na podstawie protoko∏u przekazanego
przez s´dziego u celownika, informacji, o których mo-
wa w § 65 ust. 3, oraz na podstawie innych informacji
dotyczàcych przebiegu gonitwy.

5. Je˝eli komisja techniczna ustali, ˝e koƒ bioràcy
udzia∏ w gonitwie by∏ prowadzony przez jeêdêca (po-
wo˝àcego) w taki sposób, ˝e przeszkadza∏ innemu ko-
niowi, i w wyniku tego koƒ, któremu przeszkadzano,
minà∏ celownik po koniu, który przeszkadza∏, komisja
techniczna, ustalajàc wynik gonitwy, przesuwa konia,
który przeszkadza∏, na miejsce bezpoÊrednio po miej-
scu konia, któremu przeszkadza∏. 

6. Je˝eli komisja techniczna ustali, ˝e koƒ bioràcy
udzia∏ w gonitwie by∏ prowadzony przez jeêdêca (po-
wo˝àcego) w taki sposób, ˝e przeszkadza∏ kilku ko-
niom, i w wyniku tego konie, którym przeszkadzano,
min´∏y celownik po koniu, który przeszkadza∏, komisja
techniczna, ustalajàc wynik gonitwy, przesuwa konia,
który przeszkadza∏, na miejsce bezpoÊrednio po miej-
scu konia, któremu przeszkadza∏ i który zajà∏ najbar-
dziej odleg∏e miejsce.

7. Od orzeczenia komisji technicznej w sprawach
okreÊlonych w ust. 5 i 6 w∏aÊcicielowi konia lub jeêdê-
cowi (powo˝àcemu) przys∏uguje prawo wniesienia od-
wo∏ania do komisji odwo∏awczej.  

8. Wyniki gonitwy sà podawane do wiadomoÊci
w sposób zwyczajowo przyj´ty.

§ 67. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, konia, który bra∏
udzia∏ w gonitwie, nale˝y zdyskwalifikowaç, je˝eli:

1) by∏ trenowany lub dosiadany przez osob´ nieposia-
dajàcà licencji, 

2) przeszed∏ w gonitwie p∏askiej w bieg inny ni˝ galop,

3) nie zosta∏ do gonitwy zapisany albo zapis zosta∏
uznany za niewa˝ny,

4) zosta∏ z gonitwy wycofany,

5) zosta∏ zwolniony z dyspozycji s´dziego startera,

6) waga jeêdêca (powo˝àcego), który go dosiada∏, nie
by∏a przed gonitwà sprawdzona,

7) niós∏ wag´ ni˝szà od tej, jaka wynika∏a z warunków
gonitwy,

8) waga jeêdêca (powo˝àcego), który go dosiada∏,
sprawdzona po gonitwie, okaza∏a si´ ni˝sza od wa-
gi ustalonej przed gonitwà,

9) w wyniku kontroli antydopingowej ustalono, ̋ e po-
dano mu niedozwolone Êrodki dopingujàce,

10) nie spe∏nia∏ innych warunków okreÊlonych dla da-
nej gonitwy.

2. Dyskwalifikacji podlegajà tylko te konie, które
osiàgn´∏y celownik.

3. Od orzeczenia komisji technicznej w sprawie dys-
kwalifikacji konia w∏aÊcicielowi tego konia przys∏uguje
prawo z∏o˝enia odwo∏ania do komisji odwo∏awczej. 

§ 68. 1. Gonitwa jest niewa˝na, je˝eli:

1) ˝aden z koni bioràcych w niej udzia∏ nie spe∏ni∏ wa-
runków gonitwy,

2) wszystkie konie, mimo sygna∏u kontrstartera, mi-
n´∏y go i nie powróci∏y na miejsce startu,

3) wszystkie konie bioràce udzia∏ w gonitwie zosta∏y
zdyskwalifikowane,

4) odby∏a si´ na innym dystansie ni˝ ustalono w wa-
runkach gonitwy.

2. Od orzeczenia komisji technicznej o uznaniu go-
nitwy za niewa˝nà w∏aÊcicielowi konia przys∏uguje pra-
wo wniesienia odwo∏ania do komisji odwo∏awczej.

Rozdzia∏ 14

Sk∏adanie protestów

§ 69. 1.  Protest mo˝e byç z∏o˝ony z powodu nast´-
pujàcych nieprawid∏owoÊci dotyczàcych gonitwy: 

1)  nieprawid∏owego dystansu gonitwy,

2) ró˝nicy mi´dzy wagà jeêdêca (powo˝àcego) stwier-
dzonà po gonitwie a wagà ustalonà przed gonitwà,

3) niedope∏nienia warunków okreÊlonych w § 54,

4) niezwa˝enia jeêdêca (powo˝àcego) przed lub po go-
nitwie, 

5) niezgodnego z przepisami post´powania jeêdêca
(powo˝àcego) w czasie gonitwy, 

6) zmylenia toru lub innej nieprawid∏owoÊci w prze-
biegu gonitwy, 

7) zastosowania u konia niedozwolonego Êrodka do-
pingujàcego,

8) niesienia przez konia w gonitwie nieprawid∏owo
ustalonej wagi, 

9) nieuprawnionego udzia∏u konia w gonitwie, 

10) niespe∏niania przez konia okreÊlonych warunków
gonitwy, 

11) niewa˝noÊci zapisu konia do gonitwy, 

12) rozgrywania gonitwy niezgodnie z przepisami pra-
wa,
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13) udzia∏u w gonitwie konia innego ni˝ ten, który by∏
do niej zapisany, oraz dokonania identyfikacji na
podstawie sfa∏szowanych dokumentów. 

2. Protest sk∏ada si´ w nast´pujàcych terminach:

1) w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, najpóê-
niej na 30 minut przed rozpocz´ciem gonitwy, je˝e-
li protest dotyczy pierwszej gonitwy, okreÊlonej
w oficjalnym programie wyÊcigów konnych na da-
ny dzieƒ, a w pozosta∏ych przypadkach — najpóê-
niej do sygna∏u oznaczajàcego wyje˝d˝anie jeêdê-
ców (powo˝àcych) na start do gonitwy, 

2) w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do cza-
su gdy jeêdziec (powo˝àcy), którego wagi protest
dotyczy, nie zejdzie z wagi,

3) w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3—7, naj-
póêniej do sygna∏u oznaczajàcego zakoƒczenie wa-
˝enia jeêdêców (powo˝àcych) po gonitwie,  

4) w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8—12,
najpóêniej przed up∏ywem 48 godzin po zakoƒcze-
niu gonitwy, 

5) w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 13, naj-
póêniej przed up∏ywem 30 dni po zakoƒczeniu go-
nitwy. 

3. Protesty zg∏oszone po up∏ywie terminów okre-
Êlonych w ust. 2 pozostajà bez rozpatrzenia.

§ 70. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 protest sk∏ada si´
ustnie albo na piÊmie przewodniczàcemu komisji tech-
nicznej.

2. Uczestniczàcy w gonitwie jeêdziec (powo˝àcy)
zapowiada protest s´dziemu u celownika, wyje˝d˝ajàc
z toru i podnoszàc r´k´, a nast´pnie sk∏ada go ustnie
s´dziemu u wagi.

3. Protest zg∏oszony ustnie przez osoby inne ni˝ jeê-
dziec (powo˝àcy) powinien byç potwierdzony na pi-
Êmie przed up∏ywem terminu do jego z∏o˝enia.

4. Przyjmujàcy zg∏oszenie protestu powinien, na ̋ à-
danie zg∏aszajàcego, wydaç pisemne oÊwiadczenie, ˝e
protest zosta∏ zg∏oszony w terminie.

§ 71. 1. Protesty rozstrzyga komisja techniczna, któ-
ra przed powzi´ciem decyzji jest obowiàzana wezwaç
osoby zainteresowane do udzielenia wyjaÊnieƒ.

2. Je˝eli protest nie zostanie uwzgl´dniony, osobie,
która go z∏o˝y∏a, przys∏uguje prawo wniesienia odwo-
∏ania do komisji odwo∏awczej.

Rozdzia∏ 15

Zasady i tryb kontroli antydopingowej jeêdêców (po-
wo˝àcych)  i koni oraz wykaz niedozwolonych Êrod-

ków dopingujàcych

§ 72. 1. Kontrola antydopingowa dotyczy koni oraz
jeêdêców (powo˝àcych) bioràcych udzia∏ w gonitwie
w danym dniu. 

2. Kontrola antydopingowa polega na pobraniu
krwi od jeêdêca (powo˝àcego), a w przypadku konia —
pobraniu krwi lub wydzieliny z organizmu oraz na prze-
prowadzeniu badaƒ laboratoryjnych prób pobranego
materia∏u w laboratorium wskazanym przez Klub. 

§ 73. 1. Przeprowadzenie kontroli antydopingowej
zarzàdza komisja techniczna z w∏asnej inicjatywy lub
na wniosek:

1) s´dziego technicznego,

2) w∏aÊciciela konia,

3) trenera,

4) dy˝urnego lekarza weterynarii, w przypadku kon-
troli dotyczàcej koni,

5) dy˝urnego lekarza medycyny, w przypadku kontro-
li dotyczàcej jeêdêca,

6) kierownika stajni wyÊcigowej.

2. Pobierania krwi lub wydzieliny dokonuje odpo-
wiednio dy˝urny lekarz medycyny albo dy˝urny lekarz
weterynarii w obecnoÊci specjalnie do tego celu wy-
znaczonego przez komisj´ technicznà s´dziego obser-
watora oraz trenera, w wyznaczonym do tego celu po-
mieszczeniu.

3. Przed przystàpieniem do pobrania krwi lub wy-
dzieliny s´dzia obserwator dokonuje ustalenia to˝sa-
moÊci jeêdêca (powo˝àcego) lub identyfikacji konia.

§ 74. 1. Z pobranej krwi lub wydzieliny sporzàdza
si´ dwie próby zabezpieczone w sposób uniemo˝liwia-
jàcy ich naruszenie.

2. Jednà z prób, o których mowa w ust. 1, przesy∏a
si´ niezw∏ocznie do laboratorium, o którym mowa
w § 72 ust. 2, drugà przechowuje w odpowiednich wa-
runkach organizator wyÊcigów konnych. 

§ 75. Z przeprowadzonej kontroli antydopingowej
sporzàdza si´ protokó∏ zawierajàcy:

1) dane dotyczàce jeêdêca (powo˝àcego) lub opis ko-
nia,

2) dane lekarza pobierajàcego krew lub wydzielin´
oraz innych osób obecnych przy tej czynnoÊci,

3) czas i miejsce pobrania krwi lub wydzieliny oraz
sporzàdzenia prób, 

4) podpisy lekarza pobierajàcego krew lub wydzielin´
oraz s´dziego obserwatora.

§ 76. 1. O wynikach kontroli komisja techniczna,
niezw∏ocznie po otrzymaniu wyników z laboratorium,
informuje osoby zainteresowane.

2. W przypadku pozytywnego wyniku badania pró-
by komisja techniczna wydaje stosowne orzeczenie.

3. W przypadku wniesienia odwo∏ania od orzecze-
nia, o którym mowa w ust. 2, komisja odwo∏awcza za-
rzàdza zbadanie próby przechowywanej przez organi-
zatora wyÊcigów w innym, wskazanym przez siebie la-
boratorium.
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§ 77. Koszty przeprowadzenia kontroli antydopin-
gowej ponosi Klub, a w przypadku gdy wynik tej kon-
troli jest pozytywny — odpowiednio jeêdziec (powo˝à-
cy) albo w∏aÊciciel konia.

§ 78. Wykaz niedozwolonych Êrodków dopingujà-
cych okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 16

Zasady porzàdkowe na terenach 
i w lokalach nale˝àcych do toru wyÊcigowego

§ 79. 1. Organizator wyÊcigów konnych powinien
zapewniç wyodr´bnione pomieszczenia lub miejsca
dla:

1) komisji technicznej,

2) s´dziego u wagi,

3) s´dziego u celownika,

4) jeêdêców (powo˝àcych),

5) trenerów.

2. W pomieszczeniach lub miejscach, o których mo-
wa w ust. 1, w czasie rozgrywania gonitw, bez zgody
organizatora wyÊcigów lub komisji technicznej, nie
mogà przebywaç osoby trzecie. 

§ 80. 1. Na padoku przed rozegraniem gonitwy mo-
gà przebywaç wy∏àcznie jeêdêcy (powo˝àcy), trenerzy,
osoby wyznaczone do prezentacji konia oraz dy˝urni
lekarze weterynarii i medycyny.

2. Po rozegraniu gonitwy na padoku poza osobami,
o których mowa w ust. 1, mogà przebywaç równie˝
osoby upowa˝nione przez organizatora wyÊcigów.

3. Na bie˝ni toru wyÊcigowego w trakcie rozgrywa-
nia gonitwy mogà przebywaç wy∏àcznie s´dziowie wy-
Êcigowi lub osoby wyznaczone przez organizatora wy-
Êcigów konnych. 

§ 81. 1. W pomieszczeniu lub miejscu wyznaczo-
nym dla s´dziego u wagi mogà przebywaç jeêdêcy (po-
wo˝àcy) przygotowujàcy si´ do gonitwy oraz trenerzy,
których konie biorà udzia∏ w gonitwie.

2. W pomieszczeniu lub miejscu wyznaczonym dla
komisji technicznej nie mogà przebywaç osoby trzecie.

3. Cz∏onkowie komisji technicznej mogà opuszczaç
pomieszczenie lub miejsce, o którym mowa w ust. 2,
wy∏àcznie za zgodà przewodniczàcego komisji tech-
nicznej.

Rozdzia∏ 17

Czyny stanowiàce przewinienia dyscyplinarne 
oraz kary wymierzane za ich pope∏nienie

§ 82. 1. Kto:

1) umyÊlnie podaje w zapisie konia do gonitwy albo
w zg∏oszeniu konia do wyÊcigów w danym roku

wiadomoÊci nieprawdziwe, pos∏uguje si´ fa∏szy-
wymi dokumentami stanowiàcymi podstaw´ iden-
tyfikacji konia, podstawia konia w gonitwie,

2) wspó∏dzia∏a w pope∏nieniu czynu zmniejszajàcego
mo˝liwoÊç wygrania gonitwy albo pomaga lub na-
k∏ania do jego pope∏nienia,

3) przez umyÊlne dzia∏anie zmniejsza wartoÊç u˝ytko-
wà konia,

4) zmniejsza lub usi∏uje zmniejszyç szanse koni w go-
nitwie albo umyÊlnie przeszkadza koniom w prawi-
d∏owym rozegraniu gonitwy,

5) podaje koniowi przed gonitwà lub w czasie jej trwa-
nia niedozwolony Êrodek dopingujàcy lub Êrodek
uspokajajàcy, poleca daç taki Êrodek lub na to ze-
zwala albo, wiedzàc o tym, nie przeciwdzia∏a temu,

6) b´dàc w∏aÊcicielem konia bioràcego udzia∏ w goni-
twie, czyni zak∏ad przeciw w∏asnemu koniowi lub
przeciw koniowi ze swojej stajni,

7) na terenie toru wyÊcigowego i w czasie wyÊcigów
konnych Êwiadomie zak∏óci normalne przeprowa-
dzenie gonitwy,

8) b´dàc s´dzià wyÊcigowym, kierownikiem stajni,
trenerem lub jeêdêcem (powo˝àcym) albo dy˝ur-
nym lekarzem weterynarii albo medycyny, czyni
zak∏ady wzajemne, 

9) narusza swe obowiàzki s∏u˝bowe, podejmuje je
w stanie nietrzeêwoÊci, zachowaniem swym ra˝à-
co zak∏óca porzàdek

— podlega karze pieni´˝nej albo zawieszenia zezwole-
nia na kierowanie stajnià wyÊcigowà albo zawieszenia
licencji na trenowanie koni, dosiadania (powo˝enia)
koni albo pe∏nienia funkcji s´dziego wyÊcigowego.

2. Kto jako trener, jeêdziec albo s´dzia wyÊcigowy
dopuszcza si´ czynów, o których mowa w ust. 1, w spo-
sób szczególnie ra˝àcy lub pope∏nia je notorycznie

— podlega karze pozbawienia prawa trenowania
koni albo dosiadania koni, albo pe∏nienia funkcji
s´dziego wyÊcigowego.

§ 83. Kto:

1) zastosuje w gonitwie niedozwolone podkowy,

2) zniewa˝a osoby spe∏niajàce czynnoÊci zwiàzane
z przeprowadzaniem gonitw,

3) nie zg∏asza  przypadku zachorowania konia,

4) przy przebywaniu p∏otu lub przeszkody korzysta
z obcej pomocy, takiej pomocy udziela lub udzieliç
poleca

— podlega karze upomnienia albo nagany albo karze
pieni´˝nej. 

§ 84. Jeêdziec, który:

1) nie dok∏ada wszelkich staraƒ, aby wygraç gonitw´
lub przynajmniej zajàç jak najlepsze miejsce,
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2) przez niedbalstwo przeszkadza innemu koniowi
w gonitwie, nie dzia∏ajàc w zamiarze zmniejszenia
szans tego konia,

3) odmawia bez wa˝nego powodu dosiadania konia
w gonitwie lub treningu,

4) przez niedbalstwo opóênia start, nie dzia∏ajàc w za-
miarze zmniejszenia szans konia w gonitwie, nie
wykonuje poleceƒ s´dziego startera, wstrzymuje
konia na starcie, pozostaje na starcie albo bierze
udzia∏ w gonitwie pomimo zwolnienia z dyspozycji
startera dosiadanego przez niego konia,

5) zmyli tras´ w gonitwie,

6) nie rozsiod∏a konia po gonitwie lub nie zg∏osi si´ do
s´dziego u wagi, lub oddali si´ z miejsca wa˝enia
bez zezwolenia,

7) w gonitwie z p∏otami lub przeszkodami dokonuje
skoków próbnych nienakazanych przez komisj´
technicznà

— podlega karze pieni´˝nej albo karze pozbawienia li-
cencji na dosiadanie (powo˝enie) koni. 

§ 85. 1. Kto:

1) zapisuje do gonitw z p∏otami lub przeszkodami ko-
nia êle skaczàcego,

2) nie przygotuje si´ do gonitwy w czasie i w sposób
okreÊlony w rozporzàdzeniu

— podlega karze upomnienia albo nagany.

2. Kto u˝ywa w gonitwach barw innych ni˝ te, któ-
re zosta∏y zarejestrowane

— podlega karze pieni´˝nej.

Rozdzia∏ 18

Szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach 
o przewinienia dyscyplinarne

§ 86. Komisja techniczna wszczyna post´powanie
dyscyplinarne z urz´du albo na wniosek organizatora
wyÊcigów, s´dziego technicznego, w∏aÊciciela konia,
kierownika stajni, trenera, jeêdêca, dy˝urnego lekarza
weterynarii lub dy˝urnego lekarza medycyny.

§ 87. 1. W przypadku potrzeby przeprowadzenia
czynnoÊci wyjaÊniajàcych w post´powaniu dyscypli-
narnym, przewodniczàcy komisji technicznej wyznacza
do tych czynnoÊci jednego z jej cz∏onków.

2. Prowadzàcy czynnoÊci wyjaÊniajàce bada wszel-
kie okolicznoÊci potrzebne do bezstronnego wyjaÊnie-
nia sprawy, jak równie˝ zbiera Êrodki dowodowe,
w szczególnoÊci przes∏uchuje Êwiadków, a w razie po-
trzeby korzysta z opinii bieg∏ych.

3. Prowadzàcy  czynnoÊci wyjaÊniajàce sporzàdza
protokó∏ z przebiegu przes∏uchania Êwiadka. Protokó∏
podpisuje prowadzàcy czynnoÊci wyjaÊniajàce i Êwia-
dek.

4. Prowadzàcy czynnoÊci wyjaÊniajàce jest obowià-
zany umo˝liwiç obwinionemu przed zakoƒczeniem
tych czynnoÊci sposobnoÊç wypowiedzenia si´ co do
wszystkich zarzutów, jak równie˝ co do materia∏u do-
wodowego zebranego w sprawie. OkolicznoÊci wska-
zane przez obwinionego, majàce s∏u˝yç odparciu za-
rzutu, powinien prowadzàcy czynnoÊci wyjaÊniajàce
sprawdziç w miar´ mo˝noÊci, a zg∏oszonych przez ob-
winionego Êwiadków przes∏uchaç, je˝eli uzna, ˝e ze-
znania tych Êwiadków mogà mieç dla obrony obwinio-
nego istotne znaczenie.

5. Odmowa obwinionego wypowiedzenia si´
w czasie przeprowadzania czynnoÊci wyjaÊniajàcych
lub fizyczna niemo˝noÊç przes∏uchania go, trwajàca do
ukoƒczenia dochodzenia, nie wstrzymuje dalszego to-
ku sprawy.

Rozdzia∏ 19

Wymogi, które powinien spe∏niaç oficjalny program
wyÊcigów konnych

§ 88. 1. Organizator wyÊcigów konnych wydaje ofi-
cjalny program wyÊcigów konnych na poszczególne
dni wyÊcigowe, w których rozgrywane sà gonitwy.

2. Program powinien zawieraç:

1) nazw´ toru wyÊcigowego, 

2) dat´, godziny i kolejnoÊç rozgrywania poszczegól-
nych gonitw,

3) wartoÊç nagród za zaj´cie poszczególnych miejsc
w gonitwie,

4) szczegó∏owe warunki ka˝dej gonitwy,

5) nazw´, p∏eç, maÊç i wiek koni zapisanych do po-
szczególnych gonitw oraz nazw´ matki i ojca ka˝-
dego z tych koni,

6) imiona i nazwiska albo nazwy w∏aÊcicieli koni zapi-
sanych do poszczególnych gonitw, nazw´ stajni
wyÊcigowej, w której sà one trenowane, imiona
i nazwiska trenerów oraz imiona i nazwiska jeêdê-
ców (powo˝àcych),

7) wag´, którà ma nieÊç koƒ w gonitwie,

8) barwy wyÊcigowe w∏aÊcicieli koni, 

9) komunikaty i orzeczenia komisji technicznej,

10) inne informacje.

Rozdzia∏ 20

Kategoryzacja jeêdêców (powo˝àcych)

§ 89. Ustala si´ nast´pujàce kategorie jeêdêców
(powo˝àcych): 

1) uczeƒ jeêdziecki — jeêdziec (powo˝àcy), który nie
wygra∏ 10 gonitw,

2) starszy uczeƒ jeêdziecki — jeêdziec (powo˝àcy), któ-
ry wygra∏ od 10 do 24 gonitw,
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3) praktykant jeêdziecki — jeêdziec (powo˝àcy), który
wygra∏ od 25 do 49 gonitw,

4) kandydat d˝okejski — jeêdziec (powo˝àcy), który
wygra∏ od 50 do 99 gonitw,

5) d˝okej  — jeêdziec (powo˝àcy), który wygra∏ co naj-
mniej 100 gonitw.

Rozdzia∏ 21

Przepis koƒcowy

§ 90. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2001 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  A. Balazs
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. (poz. 1006)

Za∏àcznik nr 1

SZCZEGÓ¸OWY SPOSÓB USTALANIA GRUP I HANDIKAPÓW

1. Ustala si´ dwa terminy przegrupowania koni:

1) na sezon wiosenny przed rozpocz´ciem sezonu wy-
Êcigowego,

2) na sezon letni po gonitwie „Derby” dla koni pe∏nej
krwi angielskiej. 

2. W przegrupowaniu na sezon wiosenny gonitwy
pozagrupowe dzieli si´ na kategorie  A i B, a grupowe
— na I, II i III grup´.

3. Konie 3-letnie pe∏nej krwi angielskiej oraz 4-let-
nie konie arabskie czystej krwi zostajà przegrupowane
na zasadzie wygranych gonitw w roku ubieg∏ym w na-
st´pujàcy sposób:

1) poza grupami w kategorii A pozostajà konie, które
w ubieg∏ym roku wygra∏y gonitw´ kategorii A,

2) poza grupami w kategorii B pozostajà konie, które
w ubieg∏ym roku wygra∏y gonitw´  kategorii B,

3) w I grupie pozostajà konie, które w ubieg∏ym roku
wygra∏y gonitw´ I grupy,

4) w II grupie pozostajà konie, które w ubieg∏ym roku
wygra∏y gonitw´ II grupy,

5) w III grupie znajdujà si´ konie, które w ubieg∏ym ro-
ku nie wygra∏y gonitwy II grupy.

4. Konie 4-letnie i starsze pe∏nej krwi angielskiej
oraz 5-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi zosta-
jà przegrupowane na zasadzie wygranych gonitw
w ubieg∏ym roku w nast´pujàcy sposób:

1) poza grupami w kategorii A pozostajà konie, które
w ubieg∏ym roku wygra∏y gonitw´ kategorii A,

2) poza grupami w kategorii B pozostajà konie, które
w ubieg∏ym roku wygra∏y gonitw´ kategorii B,

3) w I grupie pozostajà konie, które w ubieg∏ym roku
wygra∏y gonitw´ I grupy, b´dàc w I grupie lub ka-
tegorii B,

4) w II grupie pozostajà konie, które w ubieg∏ym roku
wygra∏y gonitw´ II grupy, b´dàc w II grupie lub
I grupie,

5) pozosta∏e konie zostajà zakwalifikowane do III gru-
py,

6) koƒ, który nie wygra∏ w ubieg∏ym roku samodziel-
nie gonitwy, zostaje przesuni´ty o jednà grup´ ni-
˝ej,

7) koƒ pe∏nej krwi angielskiej oraz koƒ arabski czystej
krwi, który wygra∏ sum´ nagród równà lub wy˝szà
od dwukrotnej wartoÊci najni˝szej I nagrody kate-
gorii A dla danej rasy, nie zostaje przegrupowany.

5. 3-letnie konie arabskie czystej krwi zaczynajà bie-
gaç od dnia 1 maja w II grupie i do koƒca bie˝àcego ro-
ku b´dà przesuwaç si´ w grupach zgodnie z wygrany-
mi gonitwami.

6. Konie 2-letnie pe∏nej krwi angielskiej zaczynajà
biegaç od dnia 1 czerwca w grupie II i do koƒca bie˝à-
cego roku b´dà przesuwaç si´ w grupach zgodnie z wy-
granymi gonitwami.

7. W przegrupowaniu koni na sezon letni konie 
3-letnie i starsze pe∏nej krwi angielskiej oraz 4-letnie
i starsze konie arabskie czystej krwi zostajà przegrupo-
wane na zasadzie wygranych nagród w sezonie wio-
sennym bie˝àcego roku (do dnia 2 lipca w∏àcznie)
w nast´pujàcy sposób:

1) wszystkie konie zostajà przesuni´te o jednà grup´
ni˝ej, z wyjàtkiem:

a) koni, które wygra∏y gonitw´ kategorii A,

b) koni, które wygra∏y sum´ w wysokoÊci najni˝-
szej nagrody kategorii A,

c) koni, które wygra∏y samodzielnie grup´ ni˝szà
od tej, w której si´ znajdowa∏y, z wy∏àczeniem
koni kategorii A, które wygra∏y handikap grupo-
wy,



2) podczas przegrupowania na sezon letni tworzy si´
IV grup´ koni, które w sezonie wiosennym bie˝àce-
go roku nie wygra∏y gonitwy III grupy.

8. Konie 3-letnie i starsze pe∏nej krwi angielskiej
oraz 4-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi po wy-
graniu jednorazowo 30 000 z∏ zostajà przegrupowane
co najmniej do kategorii B, a po wygraniu jednorazo-
wo 60 000 z∏ — do kategorii A (nie dotyczy handika-
pów).

9. Wszystkie gonitwy handikapowe wygrane w kra-
ju i za granicà bez wzgl´du na wysokoÊç nagrody prze-
suwajà konia o jednà grup´, z wyjàtkiem koni kat. A,
które po wygraniu handikapu grupowego sà traktowa-

ne jak konie, które wygra∏y grup´ ni˝ej. Przepis nie do-
tyczy koni wszystkich ras.

10. Handikap generalny prowadzony jest na bie˝à-
co i og∏aszany w ka˝dy poniedzia∏ek w siedzibie Klubu.
Koƒ jest uj´ty w handikapie generalnym przed sezo-
nem, o ile w ubieg∏ym roku biega∏ przynajmniej dwa
razy w sposób wa˝ny. Koƒ, który nie by∏ uj´ty w handi-
kapie generalnym przed sezonem, zostanie w nim uj´-
ty, jeÊli biega∏ w bie˝àcym sezonie co najmniej dwa ra-
zy w sposób wa˝ny. Po dniu „Derby” dla koni pe∏nej
krwi angielskiej w handikapie generalnym zostanà uj´-
te tylko te konie, które w bie˝àcym sezonie biega∏y dwa
razy w sposób wa˝ny. 
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Za∏àcznik nr 2

SKALA WAG NOSZONYCH PRZEZ KONIE

I .  Skala wag w gonitwach p∏askich

1. Wagi noszone obowiàzujàce w gonitwach dla ko-
ni pe∏nej krwi angielskiej i koni ras pó∏krwi:

1) 2-letnich do dnia 31 lipca — 56 kg, po dniu 31 lipca
— 57 kg,

2) dla 2-letnich i starszych:

a) dla koni 2-letnich — 53 kg,

b) dla koni 3-letnich — 61 kg,

c) dla koni 4-letnich i starszych — 62 kg,

3) w gonitwach przeznaczonych wy∏àcznie dla koni
3-letnich na wszystkich dystansach i we wszystkich
miesiàcach obowiàzuje waga 59 kg.

2. W innych gonitwach obowiàzuje waga z nast´-
pujàcej tabeli:

3. 2-letnie klacze pe∏nej krwi angielskiej korzystajà
z 1 kg ulgi wagi.

4. Wa∏achy niosà wag´ okreÊlonà dla ogierów.

5. Wag´, jaka obowiàzuje w gonitwach, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, stosuje si´ równie˝ wów-
czas, gdy do gonitwy nie zapisano koni któregokolwiek
z roczników lub po zapisaniu wycofano z gonitwy ko-
nie któregokolwiek z roczników.

6. Ulgi wagi dla klaczy nale˝y stosowaç równie˝
w przypadku, gdy do gonitwy przeznaczonej dla koni

ró˝nej p∏ci zapisano wy∏àcznie klacze lub gdy wszystkie
zapisane ogiery i wa∏achy wycofano.

7. W gonitwach przeznaczonych dla koni arabskich
czystej krwi na wszystkich dystansach i we   wszystkich
miesiàcach obowiàzujà nast´pujàce wagi noszone:

1) dla koni 3-letnich — 58 kg,

2) dla koni 4-letnich — 59 kg,

3) dla koni 5-letnich i starszych — 62 kg.

8. W gonitwach przeznaczonych dla koni 3-letnich
i starszych konie 3-letnie korzystajà z 4 kg ulgi wagi.

Dystans Wiek koni
Miesiàce

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

do 1 600 m
w∏àcznie

3-letnie 52 54 55 56 57 58 59 60

4-letnie i st. 60 60 60 60 60 60 60 60

do 2 400 m
w∏àcznie

3-letnie 50 52 53 54 55 56 57 58

4-letnie i st. 60 60 60 60 60 60 60 60

ponad 
2 400 m

3-letnie 50 52 53 54 55 56 56 57

4-letnie i st. 60 60 60 60 60 60 60 60



Dziennik Ustaw Nr 90 — 6557 — Poz. 1006

II. Skala wag w gonitwach z p∏otami

1. Wagi noszone w gonitwach z p∏otami dla koni pe∏nej krwi angielskiej i dla koni ras pó∏krwi: 

Dystans Wiek koni
Miesiàce

4 lata 66 66 67 67 67 68

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2 400 m 3 lata — 63 64 64 65 66

3 lata i st. — — — — 63 64

4 lata 66 66 67 67 67 68

5 lat i st. 69 69 69 69 69 69

2 500 m 
do 3 200 m

3 lata — 63 64 64 65 66

3 lata i st. — — — — 62 63

5 lat i st. 69 69 69 69 69 69

powy˝ej 
3 200 m

4 lata 66 66 66 66 67 67

5 lat i st. 69 69 69 69 69 69

Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystajà z 2 kg ulgi wa-
gi.

2. W gonitwach, w których mogà braç udzia∏ wy-
∏àcznie konie arabskie czystej krwi, obowiàzuje nast´-
pujàca skala wagi we wszystkich sezonach i na wszyst-
kich dystansach:

1) dla koni 4-letnich — 66 kg,

2) dla koni 5-letnich i starszych — 70 kg.

Klacze 4—6-letnie otrzymujà 2 kg ulgi wagi.

3. Je˝eli konie ras pó∏krwi uczestniczà w gonitwie
z koƒmi rasy pe∏nej krwi angielskiej, korzystajà z 5 kg
ulgi wagi.

III. Skala wag w gonitwach z przeszkodami

1. Wagi noszone w gonitwach z przeszkodami dla
koni pe∏nej krwi angielskiej i dla koni ras pó∏krwi:

Dystans Wiek koni
Miesiàce

6 lat i st. 69 69 69 69 69 69

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

do 4 200 m 3 lata — — — — 65 66

4 lata 63 63 64 66 66 67

5 lat 68 68 68 69 69 69

6 lat i st. 69 69 69 69 69 69

powy˝ej 
4 200 m

4 lata 62 62 64 64 64 65

5 lat 67 67 68 68 68 68

Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystajà z 2 kg ulgi wagi.

2. W gonitwach, w których mogà braç udzia∏ wy-
∏àcznie konie arabskie czystej krwi, we wszystkich se-
zonach i na wszystkich dystansach konie 5-letnie i star-
sze niosà wag´ 68 kg.

3. Je˝eli konie ras pó∏krwi uczestniczà w gonitwie
z koƒmi rasy pe∏nej krwi angielskiej, korzystajà z 5 kg
ulgi wagi.
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Za∏àcznik nr 3

WYKAZ NIEDOZWOLONYCH ÂRODKÓW DOPINGUJÑCYCH

1. Niedozwolonymi Êrodkami dopingujàcymi sà:

1) substancje hormonalne i ich syntetyczne odpo-
wiedniki,

2) substancje przeciwzakaêne inne ni˝ stosowane wy-
∏àcznie jako przeciwpaso˝ytnicze,

3) substancje przeciwgoràczkowe, przeciwbólowe
i przeciwzapalne,

4) substancje cytotoksyczne,

5) Êrodki maskujàce.

2. Za niedozwolone Êrodki dopingujàce uznaje si´
nast´pujàce substancje, je˝eli ich st´˝enie przekracza:  

1) arszenik — 0,3 µg ∏àcznej zawartoÊci arszeniku na
1 ml moczu, 

2) dwutlenek w´gla — 37 milimoli dwutlenku w´gla
na 1 litr osocza krwi,

3) sulfotlenek metylu — 15 µg sulfotlenku metylu na
1 ml surowicy krwi,

4) DMSO — 1 µg sulfotlenku metylu na 1 ml surowicy
krwi,

5) hordenina — 80 µg hordeniny na 1 ml moczu lub
1µg na  1 ml surowicy krwi,

6) hydrokortyzon (kortyzol) — 1µg hydrokortyzonu na
1 ml moczu,

7) nandrolon — wolny i zwiàzany 5α–estran–3β,
17α–diol do wolnego i zwiàzanego, 5(10)–es-
tren–3β, 17α–diolu w moczu, w stosunku rów-
nym 1,

8) kwas salicylowy — 750 µg kwasu salicylowego na
1 ml moczu lub 6,5 µg kwasu salicylowego na 1 ml
surowicy krwi,

9) testosteron — 0,02 µg wolnego i zwiàzanego testo-
steronu na 1 ml moczu pobranego od wa∏achów
lub wolny i zwiàzany testosteron do wolnego
i zwiàzanego epitestosteronu w moczu pobranym
od klaczy, w stosunku równym 12,

10) teobromina — 2µg teobrominy na 1 ml moczu.


