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0R.ZF,CZENIE nľ 07l202l

Komisj a odwoławc za w sL<ładzie:

1. Jakub Kaspľzak _ Pľzewodniczący
2. Bo gdan Stľój wąs - Zastępca Pľzewodni czącę go
3. Konľad Andľzej Politowicz

po tozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 czeľwca2}Zl roku odwołania j eżđźca Joanny Balcerskiej
oď orzeczenia Komisji Technicznej przy Waľszawskim Toľze Wyścigów Konnych _ Służewiec
nr 56 z dnia 12 czerwca2021 rokol dot. naruszenia pľzepisu $ 74 pkt 4 lit. a), pkt 5 lit. g) oľaz pkt 6
Rozpoľządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia24 marca2016 r. w sprawie ľegulaminu
wyścigów konnych, poprzez złątechniczĺie jazđę i doprowadzenie do sytuacji niebezpiecznej.
oľzeka:
- utľrymać w mocy zaskaľżone orzeczenie Komisji Technicznej przy Waľszawskim Torze
Wyścigów Konnych - Służewiec nľ 56 z dnia 12 czerwcaz0Zl.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 20Żl r. po gonitwie nĺ 3 (99) Komisja Techniczna wszczęła
postępowanie z urzędu pľzeciwko jeźdżcowi Joannie Balceľskiej w zwięku ze stwieľdzoną złą
technicznie i niebezpie czĺą jazdą na klaczy Toccatina (nľ 4), w wyniku której doszło do potľacenia
klaczy Haľley Wings (nr 5). Jako podstawę wskazano naruSzenie pľzepisów $ 74 pkt 4 lit. a)'
pkt 5 lit. g) ĺ pkt 6 Rozporządzęĺia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca Ż0|6 r.
w spľawie regulaminu wyścigów konnych. Komisja Techniczna ukarała pľaktykanta dzokejskiego
Joannę Balceľską kaľą pienięŻnąw wysokości 300 zł (tľzysta złotych).

od powyższego otzeczenia, w części dot. wysokości kary, odwołanie złoŻyła jeździęc Joanna
Balcerska w ustawowym terminie 3 dni (oľzeczenie odebrane w dniu 13 czerwcaZ)2l r., odwołanie
złoŻone do Komisji Technicznej w dniu 14 czerwca 202I r.), które wpłynęło do Komisji
ođwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 22 czerwcaŻU2I r.

odwołujący się potwietdza, Że "klacz zbaczała podczas finiszu w prawo, nie była prowadzona
pľosto. Rozumiem swój błqd i oczywiście zdaję sobie sprawę, że muSZę nad tym pracować ('..)",

a jednocześnie ''(...)7est to pieľwsza kara nałożona na mnie za złq technicznie jazdę (...). Kaľa jest
więc bardzo wysoka, znaczqco przelłacza nawet wysokość mojego wynagľodzenia za dosiad ('..)".
'V{ związkuZczymwnosi o zmniejszenie wysokości kary.

Komisja odwoławcza po przeanalĺzowaniu dostarczonej dokumentacji Komisji Technicznej
oruzzapisuvideo stwieľdza, Żeklacz Toccatina dosiadana przez Joannę Balcerską rozpoczęła finisz
wychodząc na pľostą jako pierwsza, w odległości około trzech metrów od wewnętrznej bariery.
Następnie pÍzęz kolejne 350 metľów galopowała na ukos, zmieniając tory na barďziej zewnętrzne,
by ostatecznie na wysokości znacznika 200 metrów do celownika (w połowie szerokości bieżni)
uderzyć, w ťrniszującą obok niej klacz Haľley Wings pod Kaľoliną Kamińską. Komisja odwoławcza
zwraca uwagę' Że przez 350 metľów jeździec Balceľska w Żadĺym momencie nie starała
się koľygowaó toru jazdy. Nawet będąc juŻ ptzy samej Haľley Wings w zachowaniu Joanny
Balcerskiej nie widaó elemęntu wskazującego na jakąkolwiek próbę ,,ľatowania'' sytuacji przed'

zbliżď;ącym się niebezpiecznym momentem (zderzeniem).
Mając na uwadze bezpieczenstwo podczas pÍzeptowadzania wyścigowych pľób dzielności,

kaŻdy jeździec ma szczególny obowięek zwracania uwagi na sýuacj ę zachodzące wkoło
i właściwego ľeagowania na nie. Tym bardziej podczas zmiany toru galopowania. W wyżej
opisanym przypadku, pÍZeZ długi odcinek gonitwy (350 metrów na pľostej finiszowej)'
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nie było Żadnej ľeakcji ze strony Joanny Balcerskiej na sytuację, do któľej sama dopľowadziła.
Kaľa pienięŻna zastosowana przez Komisję Techniczną jest zatem w ocenie Komisji odwoławczej
w pełni adekwatna do wagi przewinienia i poziomu niebezpieczeństwa sytuacji, do jakiego
dopľowadził jeżdziec. Kaľa właściwie realizuje cel prewencji podobnychzdarzeń w przyszłości.

Mając na uwadze powyŻsze Komisja odwoławczaorzekłajak w sentencji.

Podstawa prawna: Art 26 ust. 6 Ustawy z dnia 18 stycznia 200l r. o wyścigach konnych
w Zw. aľt. 109 $ 2 ustawy Kodeks postępowania w spľawach o wykľoczenia oraz art. 437

$ 1 ustawy Kodeks postępowania karnego a takŻe $ 40 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia24 maľca 2016 r. w sprawie ľegulaminu wyścigów konnych.

Pouczenie: od niniejszego orzeczenia służy odwołanie do Sqdu Rejonowego właściwego ze względu
na położenie toru wyścigowego.
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