
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:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia re-
gulaminu wyÊcigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1006)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 skreÊla si´ ust. 4;

2) w § 6 w pkt 6 lit. e) i f) otrzymujà brzmienie:

„e) gonitwy pozagrupowe kategorii A i B dla
wszystkich koni bez ograniczeƒ,

f) gonitwy pozagrupowe kategorii A i B z ograni-
czeniami, w szczególnoÊci z tytu∏u p∏ci, wieku
lub przynale˝noÊci do grup.”;

3) w § 7 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W gonitwach, o których mowa w § 6 pkt 6:

1) dopuszcza si´ udzia∏ konia:

a) w gonitwie dla koni zakwalifikowanych
o jednà grup´ lub kategori´ ni˝ej ni˝ grupa
lub kategoria, do której zakwalifikowano
tego konia,

b) w gonitwie dla koni kategorii lub grup wy˝-
szych ni˝ grupa lub kategoria, do której za-
kwalifikowano tego konia,

2) je˝eli koƒ wygra (tak˝e ∏eb w ∏eb) gonitw´ dla
koni zakwalifikowanych o jednà grup´ lub ka-
tegori´ ni˝ej ni˝ grupa lub kategoria, do któ-
rej zakwalifikowano tego konia, do koƒca da-
nego roku kalendarzowego koƒ ten nie mo˝e
braç udzia∏u w takich gonitwach; nie dotyczy
to koni zakwalifikowanych do kategorii A.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Konie 3-letnie mogà biegaç w gonitwach
z p∏otami rozgrywanych wy∏àcznie dla ko-
ni tej grupy wiekowej— od dnia 1 czerw-
ca, na dystansach do 3200 metrów.

2. Konie 3-letnie mogà biegaç z koƒmi star-
szymi w gonitwach z p∏otami od dnia
1 wrzeÊnia na dystansach do 2800 me-
trów.”;

5) w § 16 w ust. 4 wyrazy „300 metrów od celownika”,
zast´puje si´ wyrazami „250 metrów od celowni-
ka”;

6) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Jeêdziec (powo˝àcy) mo˝e u˝ywaç w go-
nitwie bata z klapkà, o d∏ugoÊci do 75 cm,

z wyjàtkiem gonitw z udzia∏em 2-letnich
koni pe∏nej krwi angielskiej oraz 3-letnich
koni arabskich czystej krwi, w których
mo˝na u˝ywaç bata z klapkà, o d∏ugoÊci
do 45 cm.

2. Jeêdêcy (powo˝àcy), którzy nie wygrali 10
gonitw, nie mogà dosiadaç (powoziç) koni
z batem w gonitwach p∏askich.”;

7) w § 24 w ust. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) zapewnienie w∏aÊciwego osiod∏ania konia do
gonitwy.”;

8) w § 38:

a) w ust. 2 wyrazy „krótszy ni˝ 10 dni” zast´puje si´
wyrazami „krótszy ni˝ 7 dni”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zapis konia do gonitwy powinien zawieraç:

1) okreÊlenie gonitwy, do której koƒ jest zapi-
sany, z podaniem jej daty i numeru,

2) nazw´ konia,

3) imi´ i nazwisko albo nazw´ w∏aÊciciela ko-
nia,

4) imi´ i nazwisko jeêdêca (powo˝àcego) ma-
jàcego dosiadaç (powoziç) konia w goni-
twie,

5) wag´, jakà koƒ ma nieÊç w gonitwie,

6) informacje dotyczàce:

a) ograniczenia pola widzenia u konia,

b) udzia∏u konia w gonitwie w okularach,

c) dosiadania (powo˝enia) konia bez bata,

7) podpis osoby zg∏aszajàcej konia do goni-
twy.”;

9) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. Organizator wyÊcigów konnych okreÊla
maksymalnà liczb´ koni, która mo˝e braç
udzia∏ w gonitwach.

2. W przypadku zapisania do gonitwy krajo-
wej wi´kszej liczby koni ni˝ liczba, o której
mowa w ust. 1, organizator wyÊcigów kon-
nych kwalifikuje do gonitwy przede
wszystkim konie zakwalifikowane do wy˝-
szej grupy, a nast´pnie bierze pod uwag´
wy˝sze sumy nagród otrzymanych przez
w∏aÊciciela danego konia.

3. W przypadku zapisania do gonitwy mi´-
dzynarodowej wi´kszej liczby koni ni˝ licz-
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ba, o której mowa w ust. 1, w tym do 5 ko-
ni trenowanych za granicà, organizator
wyÊcigów konnych kwalifikuje do udzia∏u
w gonitwie wszystkie konie trenowane za
granicà, a pozosta∏e konie kwalifikuje do
gonitwy zgodnie z przepisami ust. 2.

4. W przypadku zapisania do gonitwy mi´-
dzynarodowej wi´kszej liczby koni ni˝ licz-
ba, o której mowa w ust. 1, w tym ponad
5 koni trenowanych za granicà, organiza-
tor wyÊcigów konnych kwalifikuje konie
do gonitwy w nast´pujàcy sposób:

1) spoÊród koni trenowanych za granicà
kwalifikuje do gonitwy 5 koni, bioràc
pod uwag´ przede wszystkim wartoÊç
najwy˝szej nagrody otrzymanej przez
w∏aÊciciela danego konia w ostatnich
dwóch latach, a nast´pnie wy˝szà sum´
nagród otrzymanych przez w∏aÊciciela
danego konia,

2) pozosta∏e konie kwalifikuje do gonitwy
zgodnie z przepisem ust. 2.

5. Przy ustalaniu sumy nagród, o której mo-
wa w ust. 2 i w ust. 4 pkt 1, uwzgl´dnia si´
równie˝ nagrody otrzymane przez po-
przednich w∏aÊcicieli danego konia.

6. W razie niezakwalifikowania wystarczajà-
cej iloÊci koni przy zastosowaniu kryte-
riów, o których mowa w ust. 2 lub 4, orga-
nizator wyÊcigów konnych przeprowadza
losowanie.”;

10) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. JednoczeÊnie ze z∏o˝eniem oÊwiadczenia
o wycofaniu konia z gonitwy wnosi si´
op∏at´ okreÊlonà przez organizatora wyÊci-
gów.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie wycofania konia z gonitwy, op∏aty,
o której mowa w § 38 ust. 4, nie zwraca si´.”,

c) w ust. 3 wyrazy „z przepisami ust. 1” zast´puje
si´ wyrazami „z przepisami ust. 1 lub 1a”;

11) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Waga jeêdêców (powo˝àcych) oznacza wag´
cz∏owieka (bez kasku) oraz wszystkich przed-
miotów, które koƒ niesie w gonitwie, z wyjàt-
kiem nogawek, banda˝y, napierÊnika, uzdy,
okularów, bata oraz Êcierki pod siod∏o.”;

12) w § 47 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ulgi wagi ze wzgl´du na kategori´ jeêdêca (po-
wo˝àcego) nie stosuje si´ w gonitwach poza-
grupowych.”;

13) w § 48:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli koƒ bierze udzia∏ w gonitwie dla koni
grupy lub kategorii ni˝szej ni˝ grupa lub ka-
tegoria, do której zosta∏ zakwalifikowany:

1) niesie nadwy˝k´ wagi w wysokoÊci:

a) 3 kg — na dystansach do 1400 metrów
w∏àcznie,

b) 2 kg — na dystansach powy˝ej 1400
metrów do poni˝ej 2000 metrów,

c) 1 kg — na dystansach 2000 metrów
i d∏u˝szych,

2) nie stosuje si´ ulgi wagi ze wzgl´du na ka-
tegori´ jeêdêca (powo˝àcego).”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Je˝eli koƒ wygra (tak˝e ∏eb w ∏eb) gonitw´
pozagrupowà kategorii B, biegnàc z nad-
wy˝kà wagi, a nast´pnie  bierze udzia∏ w go-
nitwie pozagrupowej kategorii B, otrzymu-
je 2 kg nadwy˝ki wagi oraz nadwy˝k´ wagi
okreÊlonà w ust. 1 pkt 1.

1b. Je˝eli koƒ wygra (tak˝e ∏eb w ∏eb) gonitw´
pozagrupowà kategorii A, a nast´pnie bie-
rze udzia∏ w gonitwie pozagrupowej kate-
gorii B, otrzymuje 2 kg nadwy˝ki wagi za
ka˝dà wygranà gonitw´ w kategorii A oraz
nadwy˝k´ wagi okreÊlonà w ust. 1 pkt 1.

1c. Je˝eli koƒ bierze udzia∏ w gonitwie dla koni
grupy wy˝szej od grupy, do której zosta∏ za-
kwalifikowany, otrzymuje ulg´ wagi w wy-
sokoÊci:

1) 3 kg — na dystansach 2000 metrów
i d∏u˝szych,

2) 4 kg — na dystansach poni˝ej 2000 me-
trów.”;

14) w § 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrola antydopingowa polega na pobraniu
krwi, wydaliny lub wydzieliny z organizmu
jeêdêca lub konia oraz na przeprowadzeniu ba-
daƒ laboratoryjnych próbek pobranego mate-
ria∏u w laboratorium wskazanym przez Preze-
sa.”;

15) w § 73:

a) w ust. 2 po wyrazie „krwi” dodaje si´ przecinek
oraz wyraz „wydaliny”,

b) w ust. 3 po wyrazie „krwi” dodaje si´ przecinek
oraz wyraz „wydaliny”;

16) § 74 otrzymuje brzmienie:

„§ 74. 1. Z pobranej krwi, wydaliny lub wydzieliny
sporzàdza si´ prób´, którà dzieli si´ na
dwie próbki, zabezpieczajàc je w sposób
uniemo˝liwiajàcy ich naruszenie.

2. Próbki przesy∏a si´ niezw∏ocznie do labo-
ratorium, o którym mowa w § 72 ust. 2,
które przeprowadza badania jednej z nich,
a drugà przechowuje w odpowiednich
warunkach.”;
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17) § 75 i 76 otrzymujà brzmienie:

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

1) imi´ i nazwisko oraz adres jeêdêca (powo-
˝àcego) lub opis konia,

2) imi´ i nazwisko oraz adres lekarza pobie-
rajàcego krew, wydalin´ lub wydzielin´
oraz innych osób obecnych przy tej czyn-
noÊci,

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

4) podpisy lekarza pobierajàcego krew, wy-
dalin´ lub wydzielin´ oraz s´dziego obser-
watora.

§ 76. 1. Komisja techniczna informuje osoby zain-
teresowane o wyniku badania próbki nie-
zw∏ocznie po otrzymaniu tego wyniku z la-
boratorium.

2. Osoby zainteresowane, które majà za-
strze˝enia do wyniku badania próbki, mo-
gà, w terminie 7 dni od dnia otrzymania te-
go wyniku, z∏o˝yç do komisji technicznej
wniosek o przeprowadzenie badania dru-
giej próbki.

3. Badanie, o którym mowa w ust. 2, jest
przeprowadzane w innym laboratorium,
wybranym przez osob´ sk∏adajàcà wnio-
sek spoÊród okreÊlonych przez Prezesa la-
boratoriów, których wykaz podaje si´ do
wiadomoÊci poprzez wywieszenie w loka-
lach nale˝àcych do toru wyÊcigowego.

4. W przypadku przeprowadzenia badania,
o którym mowa w ust. 2, o wyniku kontro-
li antydopingowej decyduje wynik tego
badania.”;

18) § 78 otrzymuje brzmienie.

„§ 78. 1. Niedozwolonymi Êrodkami dopingujàcy-
mi dla jeêdêców (powo˝àcych) sà uznane
za dopingowe, na podstawie przepisów
o kulturze fizycznej, Êrodki farmakologicz-
ne zaliczone do klas:

1) Êrodki pobudzajàce (stymulanty),

2) narkotyczne Êrodki przeciwbólowe (nar-
kotyki),

3) Êrodki anaboliczne (anaboliki):

a) steroidy anaboliczno-androgenne,

b) beta-2 adrenomimetyki (beta-2 ago-
niÊci),

4) Êrodki moczop´dne (diuretyki),

5) hormony peptydowe i glikoproteinowe
oraz pokrewne.

2. Wykaz niedozwolonych Êrodków dopin-
gujàcych dla koni okreÊla za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.”;

19) w § 82 w ust. 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) narusza obowiàzki okreÊlone w przepisach
o wyÊcigach konnych, wykonuje je w stanie
po u˝yciu alkoholu lub Êrodka odurzajàcego
lub ra˝àco narusza porzàdek na terenie lub
w lokalu nale˝àcym do toru wyÊcigowego,”

b) po pkt 9 dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

10) dosiada (powozi) konia w gonitwie po u˝yciu
niedozwolonego Êrodka dopingujàcego”;

20) w § 83 po pkt 4 stawia si´ przecinek i dodaje si´
pkt 5 w brzmieniu:

„5) zg∏osi oczywiÊcie bezzasadny protest”;

21) w § 84 wyrazy „karze pozbawienia licencji” zast´-
puje si´ wyrazami „karze zawieszenia licencji”;

22) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia ust. 10 otrzy-
muje brzmienie:

„10. Handikap generalny jest prowadzony na bie-
˝àco i og∏aszany w ka˝dy poniedzia∏ek w sie-
dzibie Klubu. Koƒ jest uj´ty w handikapie ge-
neralnym przed sezonem, je˝eli w ubieg∏ym
roku ukoƒczy∏ przynajmniej dwie gonitwy i nie
zosta∏ w ˝adnej z nich zdyskwalifikowany.
Koƒ, który nie by∏ uj´ty w handikapie general-
nym przed sezonem, zostanie w nim uj´ty, je-
Êli w bie˝àcym sezonie ukoƒczy∏ przynajmniej
dwie gonitwy i nie zosta∏ w ˝adnej z nich zdys-
kwalifikowany. Po dniu «Derby» dla koni pe∏-
nej krwi angielskiej w handikapie generalnym
zostanà uj´te tylko te konie, które w bie˝àcym
sezonie ukoƒczy∏y przynajmniej dwie gonitwy
i nie zosta∏y w ˝adnej z nich zdyskwalifikowa-
ne. Przy ustalaniu w handikapie wagi danego
konia, który nie by∏ uj´ty w handikapie gene-
ralnym przed sezonem, nie uwzgl´dnia si´
startów tego konia za granicà.”;

23) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:

a) tytu∏ za∏àcznika otrzymuje brzmienie:

„Wykaz niedozwolonych Êrodków dopingujà-
cych dla koni”,

b) w ust. 1 po wyrazach „Êrodkami dopingujàcymi”
dodaje si´ wyrazy „dla koni”,

c) w ust. 2 po wyrazach „Êrodki dopingujàce” do-
daje si´ wyrazy „dla koni”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs
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