KoMISJA oDwoŁAwCZA

PRZY PoLSKIM KLUBIE wYŚcIGÓw

KONNYCH

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa
e-mail: pkwk@pkwk.oľg
Warszawa, 28 maja 2021 roku

ORZECZENIE nr

02/2021

Komisja odwoławcza w składzie:
l ' Jakub Kaspľzak - Przewodniczący
2. Bogdan Strójwąs _ Zastępca Przewodniczącego
3. Konľad Andľzej Politowicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 2'7 maja 2021 ľoku odwołania dżokeja Kamila Grzybowskiego od orzeczenia
Komisji Technicznej przy Torze Waľszawa Służęwiec nľ 23 zdnia l5 maja2Oi21 roku
oľzeka:

l.

Utľzymać w mocy orzeczenie Komisji Technicznej przy Torze Waľszawa Slużewiec nr23 z dnia 15 maja
2021 roku

dot. ukaľania Kamila Grzybowskiego za naruszenie przepisu $ 74 pkt 4 lit. a) i pkt ó Rozporządzenia
Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca2016 r. w sprawie ľegulaminu wysôigow konńych.-

UZASADNIENIE
W dniu 15 maja 2021 r. po gonitwie nr 4 (37) Komisja Techniczna wszczęłapostępowanie zurzędupľzeciwko
jeźdźcowiKamilowi Gľzybowskiemu w związku ze stwieľdzoną złą technicznie i niebezpieczną jazdą na

ogierze

Celebryk, w wyniku której zajechał dľogę i potľąciłklacz Dobrą Dynastię. To z kolei skutkowało upadkiem z niej
jeŹdźca Artuľa K|ochynskiego. Jako podstawę wskazano naruszenie pľzepisów 74 pkt 4 lit. a) i pkt
6 Rozporządzenia
$
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych. Komisja
Techniczna zdyskwalifikowała ogiera Celebryk z l-go miejsca ijednocześnie ukarała dŹokeja Kamila Gľzybowskiego
kaľą pienięŻną w wysokości 500 zł (pięćset złoých).
od powyższego oľzeczenia, w części dot. wysokoŚci kaľy, odwołanie złożyłjeźđziecKamil Grzybowski w
ustawowym teľminie 3 dni (oľzeczenie odebľane w dniu 16 maja2021 r., odwołanie złoŻone do Komisji Technicznej w
dniu l9 maja20Żl r.), które wpłynęło do Komisji odwoławczej pľzy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 25

maja202l ľ.
odwołujący się wskazuje, Że "miał problemy z pľowadzeniem dosiadanego ogiera Celebryk,, a,,wypadek
spowodowany został przez oba konie, które nie trzymąb linii prostej"''$/ związku Z czym wnosi o zmniejszenie
wysokości kary do 50 złotych (pięćdziesiąt złotych), jednocześnie zobowiązując się do wypłacenia rożnicy
poszkodowan emu jeŹdźcowi z klaczy Dobľa Dynastia.

Zdaniem Komisji odwoławczej wina jeżdźcaKamila Gľzybowskiego w zaistniaĘm zdarzeniujest jednoznaczna.
ile pieľwsze potľącenie (około l50m przed celownikiem) mogło wynikać zfaktu,że koń sam uciękł w lewo, o tyle w
pľzypadku dľugiego potľącenia (około 80m pľzed ce|ownikiem) oraz chwilę poźniej zajechaniaklaczy drogi nie moŻna
mówĺć o pľzypadku. Jeździec popełnił błąd techniczny. Z chwilą, kiedy ogier pierwszy raz wyłamał w prawo w
kieľunku galopujących koni i potrąciłklacz Dobrą Dynastię, jeździec nie zaprzestał uŻywania bata i nie skoncentľował
się na samym posyle, pilnując aby koń biegł w linii prostej. Wręcz przeciwnie - ponownie użyłbata, uderzając konia z
pľawej Stľony w zad,tym samym pľowokując go do kolejnej reakcji związanej ze zmianątoru i w efekcie ponownego

o

potrącenia i zajechania drogi klaczy Dobra Dynastia znajdującej się pojego prawej stronie'
Komisja odwoławcza wskazuje, Źe w świetle stwieľdzonego pľzewinienia (zła technicznie jazda, doprowadzenie

do sytuacji niebezpiecznej, utľata miejsc płatnych przez konie) wymiar kary zastosowany dla jeźdźcaKamila

Gľzybowskiego przez Komisję Techniczną jest adekwatny do jego wagi. Należy mieć ľównieŻ na uwadzę, że to na
jeźdżcach Spoczywa obowiązek bezpiecznego przeprowadzenia konia w dystansie' unikając
dopľowadzania do sytuacji
niebezpiecznych' Szczegó|nie takie wymagania stawia się przed jeżdŹcami tak doświadczonymijak Kamil Gľzybowski
(ponad l00 wygranych gonitw w kaľieľze).D|atego Komisja odwoławcza nie widzi podstaw do zmniejszenia kary
nałożonej przez Komisję Techniczną. Dodatkowo zwraca uwagę na fakt, Że zarowno (Jstąwą o wyścigach konnych jak i
Rozporzqdzenie Ministrą Rolnictwa i Rozwoju łĺ/siw spľawie ľegulaminu wyścigów konnych nie znają możliwości
miarkowania kary wespół ze stosowaniem form zadośćuczynienia.
Mając na uwadze powyŹsze Komisja odwoławcza oľzekła jak w sentencji.
Podstawą prąwną: Art 26 ust. 6 Ustawy z dnia 18 stycznia 200I r. o wyścigach konnych w zw. ąrt. tlg 2 ustawy
s
Kodeles postępowanią w Sprąwąch o wykroczenią oľaz ąľt' 437
$ l ustawy xódeks posiępowanią karnego i taue f ío
Rozpoľzqdzenia Ministra Rolnictwą i Rozwoju lľsi z dnia 24 mąrcą 20t6 r. w sprawie regulaminu wyscĘów konnyěh.
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Pouczenie:

od

niniejszego oĺzeczenia słuzy odwďanie do Sądu Rejonowego właściwegoze względu na pďożenie toľu
wyścigowego,któľe naleĘ wnieśćw terminie 14 dni od đniadoľęczenia orzeczenia Komisji odwďawczej wraz z
uzasadnieniem.
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