Wyciąg z protokołu
z posiedzenia Komisji Odwoławczej
w dniu 29 maja 2015 roku

Orzeczenie nr 7/2015
Komisji Odwoławczej z dnia 29 maja 2015 roku:
Komisja Odwoławcza w składzie:
1.
2.
3.
4.

Krzysztof Laskowski – Przewodniczący
Zygmunt Dębiński
Aleksandra Litwiniak
Michał Wojnarowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 i 29 maja 2015 roku odwołania Pani Magdaleny Kieniksman od
orzeczenia nr 7 Komisji Technicznej przy WTWK Partynice z dnia 10 maja 2015 roku
orzeka
zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej utrzymuje w mocy z tym, iż zmienia podstawę prawną orzeczenia
z § 64 pkt 4 lit „a” na § 68f ust. 1 pkt 3 lit. „a”
Uzasadnienie
Po gonitwie 6 w dniu 10 maja 2015 roku powożąca zaprzęgiem nr 4 Brandy Hornline Pani Magdalena
Kieniksman złożyła protest przeciwko Pawłowi Ostrycharzowi, powożącemu zaprzęgiem nr 3 Belee Cass, z
powodu zajechania drogi.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów Koni Partynice nie stwierdzając faktu
zajeżdżania, protest oddaliła w oparciu o § 64 pkt 4 lit. „a”.
Od tego orzeczenia w terminie wniosła odwołanie powożąca, powtarzając tezy zawarte w proteście i
odwołując się do zapisu video organizatora.
Komisja Odwoławcza uznała, że okoliczności powołane w odwołaniu w świetle przebiegu gonitwy i
obowiązującego prawa nie zasługują na uwzględnienie i utrzymała w mocy zaskarżone orzeczenie Komisji
Technicznej, zmieniając na podstawie art. 455 k.p.k. w zw. z art. 26 ust. 6 ustawy o wyścigach konnych i art.
109 §2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia jego podstawę prawną. Przepis, do którego
odwołała się Komisja Techniczna, nie dotyczy kłusaków, tylko gonitw rozgrywanych galopem, więc Komisja
Odwoławcza była zmuszona poprawić błędną kwalifikację prawną.
Odwołująca się odnotowała fakt, że poprzedzający Ją powóz nie przeciął Jej drogi, tylko zbliżył się do jej
toru jazdy, jednakże pominęła, że nie przeszkodził Jej w rozumieniu § 68f ust. 1 pkt 3 lit „a”, gdyż odległość
dzieląca zaprzęgi wykluczała utrudnianie finiszu.
Z tych względów Komisja Odwoławcza orzekła jak w sentencji.

Pouczenie:
od niniejszego orzeczenia odwołanie nie przysługuje.

Na oryginale właściwe podpisy.

