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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, ŻE TOR WYŚCIGÓW KONNYCH SARATOGA 
ZOSTANIE OTWARTY 15 LIPCA  

  
W dniu otwarcia wstęp będzie bezpłatny dla osób, które okażą dowód 

szczepienia, w tym dla widzów posiadających dowód szczepienia Excelsior Pass  
  

Dla w pełni zaszczepionych osób będzie dostępnych 100% miejsc siedzących  
Dostępne będą również wyznaczone miejsca siedzące dla osób 

niezaszczepionych  
  

Bilety trafią do sprzedaży 9 czerwca  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo, we współpracy z Nowojorskim Stowarzyszeniem 
Wyścigów Konnych (NYRA), ogłosił dziś, że tor wyścigów konnych Saratoga zostanie 
ponownie otwarta dla widzów przy prawie pełnej pojemności podczas zawodów letnich 
15 lipca 2021 r.  
  
„Historyczny tor wyścigów konnych Saratoga jest jedną z najbardziej znanych atrakcji 
regionu Capital i każdego lata przyciąga ponad milion mieszkańców stanu Nowy Jork i 
turystów do Saratoga Springs”, powiedział Gubernator Cuomo. „Sezon wyścigów 
zbliża się szybkimi krokami i w tym roku jesteśmy podekscytowani, że możemy powitać 
fanów z powrotem na torze wyścigów konnych z darmowym wstępem w Dniu Otwarcia 
dla każdej osoby, która pokaże dowód szczepienia. To wszystko jest częścią procesu 
odbudowy i odradzania się stanu Nowy Jork po pandemii”.  
  
 W celu ponownego otwarcia toru Saratoga dla kibiców przy prawie pełnej pojemności, 
NYRA wyznaczy większość stref tylko dla zaszczepionych kibiców, w tym popularne 
podwórko wewnętrzne Saratoga. Polityka ta jest zgodna z aktualnymi wytycznymi 
administracji stanu Nowy Jork dla dużych obiektów sportowych i rozrywkowych na 
świeżym powietrzu, które pozwalają na funkcjonowanie w pełni zaszczepionych stref 
przy pełnej pojemności bez stosowania środków dystansu społecznego.  
  
Dodatkowo, NYRA wyznaczy niewielką liczbę miejsc gościnnych i siedzących dla osób 
niezaszczepionych. Kibice w tych strefach będą zobowiązani do przestrzegania 
wytycznych dotyczących dystansu społecznego oraz do noszenia masek na twarz przez 
cały czas pobytu na torze wyścigów konnych Saratoga.  
  



 

 

Ponadto wszyscy kibice, którzy okażą dowód szczepienia w formie Excelsior Pass – 
darmowy, szybki i łatwy do weryfikacji sposób na przedstawienie cyfrowego dowodu 
szczepienia przeciw COVID-19 – w dniu otwarcia, w czwartek 15 lipca, otrzymają 
darmowy wstęp na trybunę główną. W celu uzyskania darmowego wstępu kibice mogą 
również przedstawić dowód szczepienia w alternatywnej formie, w tym w formie 
papierowej, np. w postaci karty szczepienia CDC COVID-19.  
  
Osoby odwiedzające tor wyścigów konnych Saratoga, które nie ukończyły 16 roku 
życia, będą mogły towarzyszyć w pełni zaszczepionym dorosłym w dowolnym miejscu 
na terenie toru. Osoby, które nie towarzyszą w pełni zaszczepionej osobie dorosłej, 
będą musiały pozostać w strefach dla osób niezaszczepionych.  
  
Prezes i Dyrektor generalny NYRA Dave O'Rourke powiedział: „NYRA dziękuje 
gubernatorowi Cuomo za możliwość powitania kibiców z powrotem na torze wyścigów 
konnych Saratoga podczas nadchodzącego sezonu wyścigów letnich”.  
  
Niezaszczepieni pracownicy NYRA, którzy będą mieli kontakt z odwiedzającymi, 
zostaną poddany testowi diagnostycznemu przed dniem otwarcia, a następnie będą 
regularnie testowani. Niezaszczepiony personel NYRA, który nie będzie miał kontaktu z 
gośćmi, nie będzie poddawany testom diagnostycznym przed dniem otwarcia ani po 
nim, jednak będzie musiał nosić maski i przestrzegać standardowych zasad DOH i CDC 
dotyczących dystansu społecznego.  
  
Cykl letnich wyścigów konnych na torze Saratoga w 2021 r. odbędzie się od 15 lipca do 
września i będzie obejmował 76 gonitw z pulą nagród o łącznej wartości 21,5 miliona 
USD. Bilety trafią do sprzedaży 9 czerwca.  
  
Excelsior Pass, który jest obecnie wykorzystywany przez obiekty, uniwersytety, stadiony 
i firmy w całym stanie, jest szybkim, bezpłatnym i bezpiecznym sposobem 
przedstawienia cyfrowego dowodu szczepienia przeciw COVID-19 lub negatywnego 
wyniku testu, który ułatwia mieszkańcom stanu Nowy Jork powrót do normalności po 
okresie pandemii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z Excelsior Pass, które 
obecnie posiadają potwierdzenie Vaccination Pass oraz dwie różne opcje potwierdzeń 
Test Pass, mogą dowiedzieć się więcej tutaj. Zainteresowane firmy i organizacje mogą 
się zarejestrować i dowiedzieć się więcej tutaj oraz pobrać zasoby marketingu 
cyfrowego tutaj, aby pokazać gościom i klientom, że ich firma akceptuje Excelsior Pass. 
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą zawsze przedstawić alternatywne formy 
szczepienia przeciw COVID-19 i negatywne wyniki badań, takie jak formularze 
papierowe.  
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