
Wrocław, dnia 1"2 maja 2021roku

ORZECZENIE NR 6

l(omisja Techniczna przy Wrocławskim Torze WyścigÓw l(onnych - Partynice we Wrocławiu

w sl<ładzie:

l(rzysztof Ksztoń _ Przewodniczący
l(amila MarYnial<

Małgorzata Szewczyl<

Monika Tyborowska

postanawia:
ukarać k. dż. Petro Na|<oniechnyi l<arą finansową w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset

złotych) za uderzanie batem w gonitwie nr 2 (W2) konia nr 3 Gloster w sposób' l<tóry może

spowodować obrażenia tj' poprzez uderzania rękojeścĺą bata miedzy uszy konia'

Uzasadnienie:
W dniu 3 maja 202]. roku w czasie rozgrywania gonitwy nr 2 (W2) k. dż' Petro Nakoniechnyi

dosiadający l<onia z nr nr 3 Gloster na prostej finiszowej trzymał bat w sposób odwrócony tj'

za l<ońcówl<ę bata rękojeścią do góry, co spowodowało uderzanie konia rękojeścią bata w

głowę w miejsce między uszami ltonia,

l(omisja Techniczna uznała wyjaśnienia obwinĺonego za niezgodne z prawdą i

nieprzekonywujące' l 1 r

Z zapisu wicleo gonitwy nr 2 (W2) jednoznacznie wynika, iż wbrew zeznaniom obwinionego

bat trzymany był przez jeźdźca w prawej ręce. A zatem jego wyjaśnienia, iż bat wyśliznął się

mu,gdyżjestpraworę.,ny.trzymałbatwlewejręce,wktirejmamniejsząkontrolę,są
nieprawdziwe. Wymĺeizając karę l(omisja Techniczna wzięła pod uwagę, iż jeździec dosiada

koni w gonitwach jako profesjonalista i takie używanie bata bez względu na przyczYnę, jest

niedopuszczalne i kaiygodne. Zgodnie z przepisami uderzanie konia W głowę jest

l<ategorycznie za bronione.

Wobec powyższego należało orzec jal< w sentencji'

Podstawa prawna: $ 37 ust,2 pkt L i7,574 pkt 5lit e oraz 5 ]"]"3 ust ]' pkt 9 Rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia Ż4 marca 201"6 roku w sprawie ustalenia regulaminu

wyścigów konnych (oz. U' 2016, poz' 536)'

l(rzysztof Ksztoń

Małgorzata Szewczyk
Kamila Maryniak
Monika Tyborowsl<a

Pouczenie;
od powyższego orzeczenia osobie ukaranej

uzasadnieniem wnosi się w terminie 3

doľęczenia oľzeczenia.

otrzymałem/łam w dniu

ť,*+*

odwołanie do Komisji odwolawczej' odwołanie wraz z

a doręczen|a orzecĺenia wraz 7^ uzasadnieniem zadni od dni

pośrednictwem Komisji Technicznej'

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję Techniczlrą. osoba ukaraľra

karą pieniężną wp.laca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia

(podpis)


