
KOMISJA ODWOŁAWCZA 
PRZY POLSKIM KLUBIE WYŚCIGÓW KONNYCH 

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa 

 

Warszawa, 14 grudnia 2020 roku 
 

ORZECZENIE nr 28/2020 
 

Komisja Odwoławcza w składzie: 

1. Filip Sondij – Przewodniczący 

2. Andrzej Stasiowski – Zastępca Przewodniczącego 

3. Jacek Łojek 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 4, 8 i 14 grudnia 2020 roku odwołania trenera Kazimierza Rogowskiego 

od orzeczenia Komisji Technicznej przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice nr 36/2020    

z dnia 4 listopada 2020  roku orzeka: 
 
1.  Utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej przy Wrocławskim Torze Wyścigów - 

Partynice nr 36/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. 
 
 

 

UZASADNIENIE 

 

      W dniu 4 listopada 2020 r. Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice  

wydała orzeczenie nr 36/2020, w którym postanowiła pozostawić bez rozpatrzenia protest złożony przez trenera 

Kazimierza Rogowskiego, przeciwko zatwierdzeniu przez Komisję Techniczną wyniku gonitwy nr 5                  

w dniu 18.10.2020 r. W uzasadnieniu Komisja Techniczna stwierdziła, że protest złożony został po terminie 

wskazanym w Regulaminie wyścigów konnych. 

Od powyższego Orzeczenia trener Kazimierz Rogowski złożył odwołanie, w którym wskazał, że złożył protest 

za późno na podstawie § 100 ust.1 pkt 6, gdzie zgodnie  § 100 ust.2 pkt 3 miał on czas na złożenie protestu do 

zakończenia ważenia jeźdźców po danej gonitwie. Odwołujący uważa jednak, że ogłoszony nieprawidłowy 

wynik gonitwy jest nie tylko na podstawie § 100 ust.1 pkt 6, ale również § 100 ust.1 pkt 10 i 12, dlatego jego 

zdaniem protest został złożony w terminie. 

Po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi w sprawie Komisja Odwoławcza stwierdziła, że trener 

Kazimierz Rogowski złożył protest przeciwko zatwierdzonemu wynikowi gonitwy nr 5 w dniu 18    

października 2020 r., w którym wskazał, że koń HaadRin na prostej finiszowej zmylił trasę gonitwy, schodząc 

na około 100 metrów przed celownikiem z toru wyścigowego (trawiastego) na tor roboczy (piaskowy). Trener 

wskazał tym samym, że protest został wystosowany w oparciu o § 100 ust. 1 pkt 6 Regulaminu wyścigów 

konnych, który to Regulamin jednocześnie wskazuje, że w tym przypadku protest składa się najpóźniej do 

sygnału oznaczającego zakończenie ważenia jeźdźców po gonitwie. Dodatkowo protest złożony ustnie przez 

trenerów w sprawach określonych w § 100 ust. 1 pkt 3 - 7 Regulaminu, powinien być potwierdzony na piśmie 

najpóźniej przed upływem godziny od jego zgłoszenia.  

Z załączonych do sprawy dokumentów wynika wprost, że Odwołujący złożył protest najpierw za  

pośrednictwem e-mail dopiero w dniu 19 października 2020 r., a następnie pisemnie w dniu 21 października 

2020 r. czyli w obu przypadkach po terminie wynikającym z przepisów Regulaminu wyścigów konnych.          

W związku z powyższym Komisja Techniczna z formalnego punktu widzenie nie popełniła błędu wydając 

przedmiotowe Orzeczenie.      

 

Mając powyższe na uwadze Komisja Odwoławcza postanowiła jak w sentencji. 

 

 



 

 

1. Filip Sondij - Przewodniczący ………………………………………… 

2. Andrzej Stasiowski   ………………………………………… 

3. Jacek Łojek   ………………………………………… 

Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia nie służy odwołanie do Sądu Rejonowego. 

 


