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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 5 wrzeÊnia 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyÊcigów konnych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyÊcigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyÊcigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1006
i Nr 128, poz. 1432) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. System grupowy polega na przeprowadzaniu
gonitw, w których uczestniczà konie zakwalifikowane do poszczególnych grup ze wzgl´du na
osiàgni´te wyniki w wyÊcigach, a w przypadku
koni rasy pó∏krwi, równie˝ ze wzgl´du na pochodzenie, przy czym:
1) konie, które wygra∏y (z wyjàtkiem ∏eb w ∏eb)
gonitw´ grupowà dla koni grupy, w której si´
znajdowa∏y, lub dla koni grupy wy˝szej, prze-

suwa si´ do grupy bezpoÊrednio wy˝szej od
tej, w której si´ znajdowa∏y,
2) konie, które wygra∏y gonitw´ pozagrupowà
kategorii A, przesuwa si´ do kategorii A, bez
wzgl´du na to, w której grupie si´ znajdowa∏y,
3) konie, które znajdowa∏y si´ w grupie, po wygraniu gonitwy pozagrupowej kategorii
B przesuwa si´ do kategorii B.”;
2) w § 6:
a) w pkt 4 po lit. b dodaje si´ lit. c w brzmieniu:
„c) z wagà ustalonà w systemie handikapowym,”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ze wzgl´du na miejsce trenowania koni:
a) gonitwy mi´dzynarodowe dla koni z wszystkich krajów,
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b) gonitwy mi´dzynarodowe z udzia∏em koni z innych krajów dopuszczonych do
udzia∏u w gonitwie na zasadzie wzajemnoÊci,
c) gonitwy krajowe dla koni trenowanych
w kraju w okresie najpóêniej od dnia zg∏oszenia konia do wyÊcigów w danym roku
do dnia gonitwy,
d) gonitwy krajowe dla koni trenowanych
w kraju — wpisanych do polskich ksiàg
hodowlanych i urodzonych przez klacze,
które w momencie urodzenia êrebi´cia by∏y w∏asnoÊcià podmiotów majàcych miejsce zamieszkania lub siedzib´ w kraju (gonitwy dla koni hodowli krajowej),”;
3) w § 8 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Konie wpisane do ksiàg zagranicznych, o których mowa w ust. 1 i 2, zg∏oszone do wyÊcigów
w danym roku, mogà uczestniczyç w gonitwach, je˝eli do Klubu zostanà przes∏ane dokumenty potwierdzajàce wpis do odpowiednich
ksiàg stadnych prowadzonych za granicà dla
tych koni.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Gonitwy p∏askie dla koni arabskich czystej
krwi sà przeprowadzane na dystansie nie
krótszym ni˝ 1600 metrów.”;
5) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Konie 3-letnie mogà biegaç w gonitwach z p∏otami rozgrywanych wy∏àcznie dla koni tej grupy wiekowej od dnia 1 czerwca, na dystansach
do 3200 metrów.”;
6) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W gonitwach, o których mowa w ust. 2, p∏oty sà
ustawione na trasie gonitwy w odst´pach od
200 metrów do 400 metrów, a przeszkody w odst´pach uzale˝nionych od stopnia trudnoÊci
gonitwy, przy czym ostatni p∏ot albo przeszkoda nie mogà byç ustawione w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 200 metrów od celownika.”;
7) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, w gonitwach biorà
udzia∏ konie okute p∏askimi, g∏adkimi podkowami.
2. Za zgodà komisji technicznej w gonitwach p∏askich, z p∏otami lub z przeszkodami mogà byç stosowane podkowy p∏askie z elementami gwarantujàcymi lepszà
przyczepnoÊç, pod warunkiem ˝e elementy te nie stanowià zagro˝enia dla koni
uczestniczàcych w gonitwie.”;
8) po § 17 dodaje si´ § 17a w brzmieniu:
„§ 17a. 1. Koƒ zapisany do gonitwy w okularach
nie mo˝e biegaç bez okularów.
2. Koƒ zapisany do gonitwy bez okularów
nie mo˝e biegaç w okularach.”;
9) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uczniowie jeêdzieccy nie mogà dosiadaç (powoziç) koni w gonitwach:
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1) pozagrupowych,
2) dla dwuletnich koni pe∏nej krwi angielskiej,
3) dla trzyletnich koni arabskich czystej krwi,
4) p∏askich z batem.”;

10) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Koƒ, który dwukrotnie nie wykona próbnego
skoku przez p∏ot albo przeszkod´ wskazanà
przez komisj´ technicznà, nie bierze udzia∏u
w gonitwie.”;
11) w § 21 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku przeprowadzenia gonitwy dodatkowej z powodu niezapisania do gonitwy p∏askiej grupowej albo do gonitwy z p∏otami i przeszkodami wymaganej iloÊci koni, organizator
wyÊcigów konnych og∏asza warunki tej gonitwy sposobem zwyczajowo przyj´tym na danym torze wyÊcigowym najpóêniej w dniu zapisu koni do tej gonitwy.”;
12) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do obowiàzków trenerów nale˝y:
1) w∏aÊciwe przygotowanie konia do udzia∏u
w gonitwie i zabezpieczenie przed podaniem
niedozwolonych Êrodków dopingujàcych,
2) dbanie o w∏aÊciwà form´ konia przygotowywanego do udzia∏u w gonitwach,
3) dobór jeêdêca (powo˝àcego) do okreÊlonego
konia oraz ustalenie z nim sposobu dosiadania konia w danej gonitwie,
4) zapewnienie w∏aÊciwego osiod∏ania konia
do gonitwy.”;
13) w § 26 w ust. 2 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 7—9 w brzmieniu:
„7) przedstawienie Klubowi zaÊwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych
do udzia∏u w gonitwach, przed rozpocz´ciem
sezonu wyÊcigowego,
8) z∏o˝enie do Klubu pisemnego oÊwiadczenia
okreÊlajàcego, pod jakà najni˝szà wagà mo˝e
dosiadaç konie, przed rozpocz´ciem sezonu
wyÊcigowego,
9) wywiàzywanie si´ z przyj´tych zobowiàzaƒ
w zakresie dosiadania koni.”;
14) w § 27 w ust. 2:
a) uchyla si´ pkt 6,
b) w pkt 13 kropk´ zst´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:
„14) niedopuszczenie konia do udzia∏u w gonitwie.”;
15) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. 1. Identyfikacj´ koni bioràcych udzia∏ w gonitwie przeprowadza osoba upowa˝niona
przez Prezesa na podstawie dokumentu
identyfikacyjnego, który zawiera opis graficzny konia.
2. Je˝eli osoba upowa˝niona przez Prezesa
do identyfikacji koni stwierdzi, ˝e wyglàd
konia jest niezgodny z informacjami zawartymi w dokumencie identyfikacyjnym,
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komisja techniczna nie dopuszcza tego konia do udzia∏u w gonitwie.”;
16) w § 38:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. JednoczeÊnie ze zg∏oszeniem zapisu nale˝y
wnieÊç op∏at´ okreÊlonà przez organizatora
wyÊcigów, która sk∏ada si´ z cz´Êci:
1) sta∏ej, przeznaczonej na op∏acenie jeêdêca
za dosiadanie konia oraz na op∏acenie pracowników obs∏ugi stajni wyÊcigowej za
wykonywanie obowiàzków, o których mowa w § 25 pkt 1—3,
2) zmiennej, uzale˝nionej od wysokoÊci nagrody w gonitwie.”,
b) w ust. 8 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) imi´ i nazwisko jednego trenera, który
w dniu zapisu przygotowuje konia do gonitwy,”;
17) w § 40 po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Z wyjàtkiem gonitw pozagrupowych kategorii
A i B, w przypadku zapisania do gonitwy powy˝ej trzynastu koni, gonitwa mo˝e byç podzielona przez organizatora wyÊcigów; podzia∏u koni
dokonuje si´ drogà losowania.”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie wycofania konia z gonitwy, cz´Êci op∏aty, o której mowa w § 38 ust. 4 pkt 2, nie zwraca si´.”;
19) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Klacze pe∏nej krwi angielskiej w wieku dwóch
lat korzystajà z 1 kg ulgi wagi, natomiast w wieku od 3 do 6 lat korzystajà z ulgi wagi na dystansach:
a) do 1400 metrów w∏àcznie — 1 kg,
b) powy˝ej 1400 metrów — 2 kg.”;
20) w § 48 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Konie 2-letnie pe∏nej krwi angielskiej i 3-letnie
konie arabskie czystej krwi we wszystkich gonitwach niosà wag´ wieku i nie mogà biegaç
w grupie ni˝szej ni˝ si´ znajdujà.
5. W gonitwach kategorii A wszystkie konie niosà
wag´ wieku.”;
21) § 52 otrzymuje brzmienie:
„§ 52. 1. W ka˝dej gonitwie organizator wyÊcigów
konnych ustala wysokoÊç nagród pieni´˝nych, jakie otrzymujà trenerzy, jeêdêcy
i w∏aÊciciele koni, które w danej gonitwie
zaj´∏y kolejne trzy pierwsze miejsca.
2. Organizator wyÊcigów konnych mo˝e
ustanowiç nagrody dla trenerów, jeêdêców i w∏aÊcicieli koni, które zaj´∏y dalsze
miejsca.
3. Nagrody sà wyp∏acane po up∏ywie 7 dni
od dnia 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 zdyskwalifikowanym,
a w∏aÊciciel konia zdyskwalifikowanego,
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jeÊli odebra∏ nagrod´, jest obowiàzany do
jej zwrócenia organizatorowi wyÊcigów
w ciàgu 48 godzin od wydania prawomocnego orzeczenia o zdyskwalifikowaniu konia.
5. Nagrody wyÊcigowe niepodj´te w ciàgu
dwóch lat nie sà wyp∏acane.
6. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç przyznawania
dodatkowych nagród dla w∏aÊcicieli i hodowców koni polskiej hodowli, wpisanych
do polskiej Ksi´gi Stadnej Koni Pe∏nej
Krwi Angielskiej i Ksi´gi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi.”;

22) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli jeêdziec (powo˝àcy) po zwa˝eniu uleg∏
wypadkowi, przewodniczàcy komisji technicznej mo˝e zezwoliç, aby konia dosiada∏ inny jeêdziec (powo˝àcy) tej samej kategorii.”;
23) w § 61 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. S´dzia starter mo˝e pozostawiç konia na starcie w przypadku ra˝àcego naruszenia zasady
równoÊci szans.”;
24) w § 63 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Koƒ, który by∏y w dyspozycji s´dziego startera
i nie wystartowa∏, nie mo˝e uczestniczyç w gonitwie dla koni, które nie biega∏y.”;
25) w § 64:
a) w pkt 4 uchyla si´ lit. c,
b) uchyla si´ pkt 5,
c) w pkt 6:
— lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) p∏oszyç innego konia,”
— po lit. f dodaje si´ lit. g w brzmieniu:
„g) stwarzaç innych sytuacji mogàcych naraziç na niebezpieczeƒstwo jeêdêców i konie.”;
26) w § 68 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wszystkie konie, mimo sygna∏u kontrstartera
nie powróci∏y na miejsce startu,”;
27) § 72 otrzymuje brzmienie:
„§ 72. Kontrola antydopingowa polega na pobraniu krwi, wydaliny lub wydzieliny z organizmu jeêdêca lub konia oraz na przeprowadzeniu badaƒ laboratoryjnych próbek pobranego materia∏u w laboratorium wskazanym przez Prezesa.”;
28) § 73 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 kontroli dotyczàcej koni,
5) dy˝urnego lekarza medycyny, w przypadku kontroli dotyczàcej jeêdêca,
6) kierownika stajni wyÊcigowej.
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2. Pobierania krwi, wydaliny lub wydzieliny
dokonuje odpowiednio dy˝urny lekarz
medycyny albo dy˝urny lekarz weterynarii w obecnoÊci specjalnie do tego celu
wyznaczonego przez komisj´ technicznà
s´dziego oraz trenera, w wyznaczonym
do tego celu pomieszczeniu.
3. Przed przystàpieniem do pobrania krwi,
wydaliny lub wydzieliny s´dzia dokonuje
ustalenia to˝samoÊci jeêdêca (powo˝àcego) lub identyfikacji konia.
4. Je˝eli jeêdziec (powo˝àcy) nie podda si´
kontroli antydopingowej, uwa˝a si´, ˝e
by∏ pod wp∏ywem niedozwolonego Êrodka dopingujàcego.”;
29) § 77 otrzymuje brzmienie:
„§ 77. Koszty przeprowadzenia kontroli antydopingowej ponosi Klub, z tym ˝e w przypadku
gdy:
1) wniosek o przeprowadzenie kontroli z∏o˝y∏
w∏aÊciciel konia, kierownik stajni wyÊcigowej, trener lub jeêdziec (powo˝àcy), a wynik okaza∏ si´ negatywny — koszty te ponosi odpowiednio osoba, która z∏o˝y∏a
wniosek,
2) wynik kontroli jest pozytywny — koszty te
ponosi odpowiednio jeêdziec (powo˝àcy)
albo w∏aÊciciel konia.”;
30) w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W pomieszczeniach lub miejscach, o których
mowa w ust. 1, w czasie rozgrywania gonitw,
bez zgody komisji technicznej, nie mogà przebywaç osoby trzecie.”;
31) § 80 otrzymuje brzmienie:
„§ 80. 1. Na padoku mogà przebywaç s´dziowie,
jeêdêcy, trenerzy i w∏aÊciciele koni uczestniczàcych w danej gonitwie, osoby wyznaczone do prezentacji koni, dy˝urni lekarze weterynarii i medycyny oraz osoby
upowa˝nione przez organizatora wyÊcigów.
2. Na bie˝ni toru wyÊcigowego w trakcie
rozgrywania gonitwy mogà przebywaç
wy∏àcznie s´dziowie wyÊcigowi lub osoby wyznaczone przez organizatora wyÊcigów konnych.”;
32) w § 81 uchyla si´ ust. 2;
33) w § 87 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Osoba ukarana karà pieni´˝nà wp∏aca kwot´
pieni´˝nà z tytu∏u orzeczonej kary na rzecz Klubu w terminie 14 dni od dnia ukarania.”;
34) § 89 otrzymuje brzmienie:
„§ 89. 1. W zale˝noÊci od pobierania wynagrodzenia ustala si´ nast´pujàce kategorie jeêdêców:
1) amator — jeêdziec niepobierajàcy wynagrodzenia, który nie dosiada∏ koni jako zawodowiec w okresie ostatnich
trzech lat,
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2) zawodowiec — jeêdziec pobierajàcy wynagrodzenie.
2. W zale˝noÊci od iloÊci wygranych ustala
si´ nast´pujàce kategorie jeêdêców:
1) uczeƒ jeêdziecki — jeêdziec (powo˝àcy),
który nie wygra∏ 10 gonitw,
2) starszy uczeƒ jeêdziecki — jeêdziec (powo˝àcy), który wygra∏ od 10 do 24 gonitw,
3) praktykant d˝okejski — 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 najmniej 100 gonitw.
3. Do ustalenia kategorii jeêdêca zalicza si´
zwyci´stwa we wszystkich rodzajach gonitw, o których mowa w § 6 pkt 1.”;

35) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„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 przegrupowane na zasadzie wygranych nagród w sezonie wiosennym bie˝àcego roku w nast´pujàcy sposób:
1) wszystkie konie zostajà przesuni´te o jednà grup´ lub kategori´ 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´
lub kategori´ ni˝szà od tej, w której si´
znajdowa∏y, z wy∏àczeniem koni kategorii A, które wygra∏y handikap grupowy,
2) podczas przegrupowania na sezon letni
tworzy si´ IV grup´ koni, które w sezonie
wiosennym bie˝àcego roku nie wygra∏y
gonitwy III grupy.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Wszystkie gonitwy handikapowe wygrane
w kraju i za granicà bez wzgl´du na wysokoÊç nagrody przesuwajà konia o jednà grup´, z wyjàtkiem koni kategorii A, które po wygraniu handikapu grupowego sà traktowane
jak konie, które wygra∏y grup´ ni˝ej. Przepis
dotyczy koni wszystkich ras.”,
c) po ust. 10 dodaje si´ ust. 11—17 w brzmieniu:
„11. Je˝eli mi´dzy og∏oszeniem wagi, jakà majà
nieÊç poszczególne konie w gonitwie handikapowej, a chwilà wa˝enia jeêdêca do gonitwy, koƒ wygra∏ gonitw´, wówczas otrzymuje dodatkowo 2 kg nadwagi za ka˝dà wygranà gonitw´.
12. Konie pe∏nej krwi angielskiej i arabskie czystej krwi, które by∏y trenowane i biega∏y za
granicà, zostajà sklasyfikowane na podstawie wygranych nagród przeliczanych wed∏ug kursu walut ustalonego przez Mi´dzynarodowe Porozumienie Hodowli i WyÊci-
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gów dla danego roku, zwanego dalej „przelicznikiem MPHiW”, w nast´pujàcy sposób:
1) w przypadku konia, który wygra∏ gonitw´, bierze si´ pod uwag´ wartoÊç nagrody,
2) w przypadku konia, który nie wygra∏ gonitwy, bierze si´ pod uwag´ sum´ wartoÊci nagród za zaj´te miejsca, je˝eli po
przeliczeniu suma ta jest równa podwójnej wartoÊci pierwszej nagrody przewidzianej dla gonitwy danej grupy,
3) koƒ, który biega∏ w kraju, dla którego nie
podano przelicznika MPHiW, zostaje
sklasyfikowany wed∏ug jakoÊci wygranych gonitw.
13. Je˝eli koƒ trenowany w kraju wygra nagrod´ za granicà, to wartoÊç jej zostaje przeliczona na podstawie kursu na dany rok
zgodnie z przelicznikiem MPHiW, a koƒ zostaje przegrupowany zgodnie z przepisami
na rok bie˝àcy.
14. Konie 3-letnie ras pó∏krwi zaczynajà biegaç
po dniu 1 marca systemem grupowym.
Dystans

2 500 m
do 3 200 m

Powy˝ej
3 200 m

15. Konie 3-letnie ras pó∏krwi, które w rodowodzie do V pokolenia w∏àcznie posiadajà co
najmniej 50% pe∏nej krwi angielskiej, rozpoczynajà biegaç wiosnà ka˝dego roku od
II grupy; pozosta∏e 3-letnie konie pó∏krwi
rozpoczynajà biegaç od III grupy.
16. Wszystkie 3-letnie konie ras pó∏krwi przesuwaç si´ b´dà w grupach zgodnie z wygranymi gonitwami; gonitwy grupowe dzieli
si´ na grup´ I, II, III, zaÊ pozagrupowe na kategori´ A i B.
17. Wygrane w gonitwach p∏askich nie sà zaliczane do gonitw z p∏otami oraz z przeszkodami i odwrotnie.”;
36) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:
a) w cz´Êci I ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W gonitwach przeznaczonych dla koni 3-letnich i starszych arabskich czystej krwi konie
3-letnie korzystajà z 4 kg ulgi wagi.”,
b) w cz´Êci II ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wagi noszone w gonitwach z p∏otami dla koni pe∏nej krwi angielskiej i dla koni ras pó∏krwi:

Wiek koni

Miesiàce
I

2 400 m

3-letnie

Poz. 1281

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

—

63

64

64

65

66

3-letnie ze starszy- —
mi

—

—

—

63

64

4-letnie

66

66

67

67

67

68

5-letnie i starsze

69

69

69

69

69

69

3-letnie

—

63

64

64

65

66

3-letnie ze starszy- —
mi

—

—

—

62

63

4-letnie

66

66

67

67

67

68

5-letnie i starsze

69

69

69

69

69

69

4-letnie

66

66

66

66

67

67

5-letnie i starsze

69

69

69

69

69

69

XI

XII

Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystajà z 2 kg ulgi wagi.”,
c) w cz´Êci III uchyla si´ ust. 2;
37) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Niedozwolonymi Êrodkami dopingujàcymi dla
koni sà:
1) substancje hormonalne i ich syntetyczne odpowiedniki;
2) substancje przeciwzakaêne inne ni˝ stosowane wy∏àcznie jako przeciwpaso˝ytnicze;
3) substancje przeciwgoràczkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne;

4) substancje cytotoksyczne;
5) Êrodki maskujàce;
6) inne substancje uznane przez Mi´dzynarodowà Federacjà W∏adz WyÊcigowych za niedozwolone Êrodki dopingujàce dla koni.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

