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ĺnslrukcio. o używoniu bo'ło
w goniłwie

Bat jcst Środkiem służącym do' ponud"ania konia.
Używać bata ňożna głównie na' konie tępe i flegma-''

łyczne, konie bowiem wŕażliwe 4ają z siebie cały' wysiłek'
bez bata.

Jeżdziec powinien umieć używać bata w wyścigu zatőw'
no pľawą jak i lewą ľęką, ze waglęđu na to by nie prze_-
szkadzać, dľugiemu koniowi galopującemu obok'

Przy użyciu ' bata .jeźđziec ujmuje obie wodze w jeđną.
rękę, a swobodną ręlłą wznosi bat w powĺetrze i w chwili'
kieđy koń ođpycha się ođ ziemi. tylnymi nogami aby vŕy-'
'rzució swój koľpus do przođu, wymierza mu krótkie uđe-'
ľzenie za popľęgiem. Takie udeľzenie zmusza konía đo wy-'
dłużenia skoku.

Natomiast udeľzenie batem łnr chwili kieđy tylne nogi ko--
nia znajdują się "w powÍettzu, a jeđna przednia noga opie-'
ra'się ô ziémię, powođuje skurczenie się od bólu mięśní'
przeđniej nogi, na skutek czego otrzymuje się ođwrotňe''działanie 

- zamiast wydłużenia. skrócenie skoku. ]

Podczas uderzenia batem ľęka tľzymająca wodze powinna'
zachowaó kontakt z pyskíem konia i posyłem pomagać ude''
rzeniú batem,

Jeźđziec posyłając konia nie powinien chwiać się na stro-'
ny' gdyź w ten .s6rosób może wĺbĺć koĺn{'a z tern'pa.

Jeżđzíec ]Mjn'ion paľníqtać' że koń rnoże đać największy'rvysiłek tylko na przeŚtrzeni 50-70 metrów, toteż jeżelí'
zaehođzi potľzeba użycia bata, należy 16 ug2ynÍć na takieÍ
odległości pľzeđ samym celownikiem

Pľżedwczespe użycie bata mija się z celem i jest jedynie
Żnęcaniem się nad koniem.

- Pođając powyższą instľukcję Dyrekcja PTWK zavyiada-
.mia, że jeźdżcy nadużywający w gonitwach bata będą pod-
legać karze:. ža przekroczenie po ľaz pierwsz}ł _ spieszđiie đo 5 dni,

za pľzekroczenie po raz'drugi _ spieszenie đo 10 dni,
za ptzektoczenie po raz tľzeci - spieszenie đo końca ľoku.

'Waľsza'wa, dnia 25 lipca 1955 ľ. 
Ďvapxton

(-) St. AľkuszewskÍ

' ogran'ĺczenĺa. specýalne

We wszystkĺc,h gonitwach dla 2 1. koni pełnej krwi uży-
wanie bata jest wzbľonione.

We rłlszystkich gorrritwach dla 3 1. koni arabskich używa-_
nie ;b,ata jes't vľzbro,níone'

We 'ĺłrszystkich gonitwach ,d]a 3 I. koni półkľwi używanie'
ba'ta w sezonie wio'senmym Íest wzbroin'ione.'We wszysťkich go,nitwach o,prócz N,agť. Derby' Nagr..
Pokoj,u i gonihv ł_n'iędaynar.odowych. đosiadanie 3 1. klaczy
peł'nej krwi'z batom jest wzbroníone.

Wysokości nagród, ogłoszonych w pľogramie, mogą być
zníżone.

Zas.ľze1a się prawo:

.a) zmia,ny iprogramu ]u,b warunków nagľôd wszysülĺích lub,
poszezg'góInych w każd;rń czasie,

b) zarłliesae'rria częścíowego,'okresowego lub zunrełneg.'l
wyścígów,.

c) przesuwanĺa termi'nów ,pojedyŕrczych 'gonitĺľ, dni wy-
ścigowych trub całych. sezonów wyścigorvych,

đ) ustálanía praez Kornisję TeohnÍczną n,orľn czasu 'đla
ľozgrylv_arr ia po,szczególn ycj1 gonitw.

Wiadomości Wyścigowe
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Pľżeplsy .ĺlotycząe konĺ półkrwi, arłabskich i angldaľlabskioh:

Su,rny .nągt'od uzy$ka'ne przez Iĺonie Ęłkrwi' arabs'kię
i anElóaľabskie w gonítwach- przeznaczonych'wyłącznie đIa'

Ĺ.il';y;h-,l.as-_ iáacra.sę w so/9 99 ogran'iczeń w go_

^ĺ't^""óĹ. 
* któľych 'nr,aią pr'arro ĺłdziału konie peł'nj rkľwi

ä",Éiäňiä"i' x""ĺe eolt '*ĺlangidlslriejĺ, 
arabskie i ang}oatab-

JLř6"eäíąc Ź wofi'mĺ pďnei:'krwĺ' w'go'rrit'w'acĺľr p|stĺcĘ
ää"Iáđĺ'-ii'ĺ prpeszkoďami, 

- 
korzysta 1ą^ 1 ^:2 ke yĘi wacl'

T)ň;;;ię t" g""it* o nagľody po'nĺaeÍ 8;000.zł' Ulga ta nie
*1" 7ďtđ"ořřrui. * hand-ĺeapäch oÍaz gonĺtwach đla koni
2-letnioh


