
KOMISJA oDwoŁAwCZA
PRZY POLSKIM KLUBIE wYŚCIGÓw KoNNYCH

ul. Puławsk a 266, 0Ż-684 Warszawa
e-mail: pkwk@pkwk.oľg

W arszaw a, 2 czerw ca 2021 roku

ORZECZENIEnT 03/2021

Komisja odwoławcza w składzie:
1. Jakub Kaspľzak - Przewodniczący
2. Bogdan Stľójwąs - ZastępcaPľzewodniczącego
3. Konĺad Andrzej Politowicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 202l rokll odwołania kandydata dżokejskiego Petľo Nakoniechnyi
od orzeczenia Komisji Technicmej pľzy Wrocławskim Toľzę Wyścigów Konnych - Partynice nľ 6 z dnia 12 maja202l
roku oľzeka:

zmienić zaskaľżone orzeczenie Komisjĺ Technicznej pľzy Wľocławskim Torze Wyścigów Konnych -
Partynĺce nľ ó z dnia 12 maja 2021 ľoku

dot. ukarania Petro Nakoniechnyi za naruszenie przepisu $ 74 pkt 5 lit. e) Rozpoľządzenia Ministľa
Rolnictwa i Rozrvoju Wsĺ z dnia 24 marca2016 r. w spľawie ľegulaminu wyścigów konnych.

w ten sposób że:

- zmienić kwalifikację prawną przewinienia przypisanego ukaľanemu Petľo Nakoniechnyi' przyjmując' że

czyn stanowi naľuszenie pľzepisu $ 74 pkt 6 Rozpoľządzenia Mĺnistľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
maľca 2016 r. w spľawie regulaminu wyścigów konnych;
- zmienić wysokość oľzeczonej kaľy finansowej obniżając ją do kwoty 150'00 PLN.

UZASADNIENIE

W dniu 12maja202l r. Komisja Technicma zarzuciła kandydatowi dzokejskiemu Petľo Nakoniechnyi' że w dniu

3 maja 202l roku w gonitwie llr 2 (1N2) ,,na pľostej finiszowej dosiadajqc konia Glosteľ tľzymał bat w sposób

odlłrócony tj. za koľicówkę bata rękojeściq do góry, co powodowąło uderzanie konia ľękojeściq bata w głowę, w

miejscemiędzyuszqmi''. Przesłuchiwanywdniu 12majaŻl2lr.obwinionywyjaśniał, Żemiałtrudności zutrzymaniem

bata w wiodącej, prawej ręce i dlatego, aby bata nie zgubić, złapał go do ľęki lewej w okolicach klapki, a kolejno jadąc

w posyle, pracując wodzami, ruchem ciała swojego i konia spowodował spľężynowanie bata, który mógł bezwładnie

uderzać w konia. Podkľeślił, Że nie doszło do umyślnego uderzenia konia w głowę. Komisja Techniczna uznała

wyjaśnienia obwinionego, ďoĘczące sposobu tľzymania bata i zachowania w gonitwie, za niegodne zprawďą. Pośród

ustaleń faktycmych Komisji Technicmej malazło się m. in. to, że obwiniony przez caĘ czas tľzymał bat w prawej

ręce. Komisja Technicma wnioskuje na tej podstawie' że kontľola obwinionego nad batem była zachowana. Wobec

takich ustaleń Komisja Techniczra za ĺaruszenie pľzepisu $ 74 pkt 5 lit e) Rozporządzenia ukarała kandydata

dzokejskiego Petro Nakoniechnyi kaľą pieniężną w wysokości l500 zł (tysiąc pięćset złoĘch).

od powyższego orzeczęnia odwołanie złoĄł jeździec Petro Nakoniechnyi w ustawowym terminie 3 dni

(orzeczenie odebľane w dniu 13 maja 2O2l r., odwołanie złożone do Komisji Technicmej w dniu 14 maja202l r.),

które wpłynęło do Komisji odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 28 maja202l r. orzeczenie

zostało zaskaĺżoĺe co do winy - gdyŻ skarżący kwestionuje popehrienie czynu zabronionego. Petro Nakoniechnyi

wnioskuje o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i uniewinnienie go od postawione9o zarzlÍu' jednak

alteľnatywnie dopuszcza możliwość zmiany kwalifikacji prawnej przypisanego zachowania na czyn polegający na

niewłaściwym wykonywaniu obowiązków jeźdźcapoprzezniepopľawną technicznie jazdę (S 74 pkt 6 Rozporządzenia),

co winno maIeźé także odzwierciedlenie w wymiarze kary.

odwołujący się wskazuje, Że "(Jderząnie konia batem w głowę powodowałoby reakcję konią, a tego nie było. Koľi

finiszował i wygrywał. Jako doświadczony jeździec (...) nie uderzałbym konią w głowę, wiedzqc jaka może Ęć jego

nieoblicząlną reakcja. Tym bardziej pod okiem kameľ i Komisji Technicznej. Poza ým do takiego uderzenia potrzebny

jest zamach, nafilmie w żadnym momencie czegoś takiego nie ma, jest nłykły posył". Dodatkowo odwołujący podważa

ustalenie Komisji Technicznej odnośnie ľęki, w której trzymał bat w kwestionowanym czasie - pľzedstawiając

dowodową fotogľafię na okoliczrość, Żebyła to ľęka lewa.

Zdaniem Komisji odwoławczej Komisja Technicma we Wľocławiu dokonała nieprawidłowej oceny zaistniałego

zďarzenia. Przede wszystkim poprzez oparcie swoich ustaleń wyłącznie na dostarczonym zdjęciu. Na filmie z gonitwy

rozegranej 3 maja202l r. we Wrocławiu widać, Że jeźďziec konia Gloster (nľ 3) - Petľo Nakoniechnyi, przynajmniej
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od momentu wyjścia na prostą finiszową (tj' 550 metrów do celownika) trzyma bat w lewei ręce' a nie jak ustaliła

Komisja Techniczna w prawej. Pľawą ľęką tTzyma wodze' starając się utľzymać konia Glosteľ na swoim toÍzeprzy
wewnętrznej barierze. Dopieľa na około 450 metrze od celownika wyprowadza konia na zewnętrzny tor, trzymając bat
nadal w lewej ľęce. Przez całą pľostą finiszową ani razu bat nie został uŻyty w celu pobudzenia konia (machanie,

uderzanie). Petľo Nakoniechnyi wymusza na koniu akĘwniejszy galop posyłem, szczególnie w ostatniej fazie gonitwy,

gdzie walczy zĺachodzącą go od zewnętrznejklaczą Yennefeľ (nĺ l). Ponieważ Glosteľ zaczyna schodzić w kierunku

konia Yennefer, Petro Nakoniechnyi jeszcze bardziej koryguje tor wodzami. Wówczas bat wysuwa się mu z ręki,
ZacTWa spľężynować i wyginać się w kierunku głowy konia. Jednak na ťtlmie nie widać, aĘ nastąpiła jakakolwiek

reakcja konia. Sam jeździec nie wykonuje ruchów ręką trzymającąbat, wskazujących za zamierzone spowodowanie

kontaktu batazciałem konia (atylko takie zachowanie podlegakwaliťrkacji z$74 pkt 5 lit. e) Rozporządzenia jako

,,udeľzanie konia'' _ zachowanie umyślne). Dodatkowo Komisja odwoławcza Zwtaca uwagę' Że brak jest w
dokumentacji dostarczonej do Komisji odwoławczej protokołu zog\ędznkoniaprzez dyżuľnego |ekarza weterynarii'

mogącego wskazywać, że koń miał jakiekolwiek ślady po uderzeniach batem, nawet niekontrolowanych przez jeźdźca.

W takiej sýuacji odwołanie w części kwestionującej popełnienie przez obwinionego czynlJ z $ 74 pkt 5 lit. e)

Ro zp or ządzenia naIeżało uznaé za zasadnę.

Komisja odwoławcza wskazuje jednocześnie, Że jeździec P. Nakoniechnyi w końcowej fazie gonitwy nie

dochował należytej staranności w zachowaniu właściwej techniki jazdy, l<tórej jednym z elementów jest m. in.

utľzymanie kontroli nad pomocami - tu: trzymanie i opeľowanie batem. oceniany pľzez Komisję odwoławcząwzorzęc
postępowania jest fu konstruowany w odwołaniu do pľedyspozycji obwinionego - stosownie do jego wiedzy i

doświadczenia. Ponieważ Petro Nakoniechnyi jest _ jak sam podkľeślił w odwołaniu - jeźđźcembardzo doświadczonym

i do tego sam trenuje konie, poziom stawionych mu w Ęm wzg|ędzie wymagań musi być również wysoki. obwiniony
ma wiedzę, że bat słuĘ nie tylko do pobudzania konia w gonitwie, ale takŻe np. do korygowania jego toru jazdy,

hamowania odruchu ucieczkowego itď. Zatem sposób posługiwania się batem ma istotne przełoŻenie na bezpieczeństwo
przebiegu gonitwy. Tymczasem na dowodowym mateľiale wideo widocmym jest, że obwiniony przez całą prostą

trzyma bat w % lub % jego dfugości i to od strony klapki. WłaŚnie to doprowadziło do braku peŁrej kontroli
obwinionego nad batem, uniemożliwiając jego prawidłowe uĘcie, czy np. przełoŻenie go do drugiej ľęki. Wobec
powyższego Komisja odwoławcza uznała, że zachowaniem swym jeźđziec Pętľo Nakoniechnyi wypełnił znamiona

przewinienia kwalifikowanego z $ 74 pkt 6 Rozporząđzenia (niewykazanie poprawnej technicznie jazdy).

Komisja odwoławcza nie stwieľdzając umyślĺego działania jeźdźca Petro Nakoniechnego w kwestii ďoĘczącej
uďerzaĺia konia,,w sposób mogqcy powodować zľanienie, w szczególności popľzez udeľzaniew głowę", co stanowi

cTW o znaczącej szkodliwości i znalazf,o odzwierciedlenie w wysokości kary orzeczonej przez Komisję Tecbniczrą,
pľzyjmując naruszenie przez ww. przepisu $ 74 pkt 6 Rozpoľządzenia stosownie obniżyła wysokość nałożonej kary
pienięzrej do kwoty 150 złotych (sto pięćdziesiątzłoĘch).

Mając na uwadze powyższe Komisja odwoławcza orzekła jak w sentencji.

Podstalłą pľqwną: Aľt 26 ust. 6 Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 ľ. o wyścigach konnych w zw. ąľt. 109 s 2 ustawy
Kodelapostępowąniąwspľawachowykroczeniaoľązart.437sli2ustayl'yKodekspostępowaniakarnegoatakże$
40 Rozpoľzqdzenią Ministľą Rolnictwa i Rozwoju ĺľsi z dnią 24 maľcą 2016 r. w spľawie regulaminu wyścigów
konnych.

Pouczenie:
ođ niniejszego orzeczenia słuĘ odwołanie do Sądu Rejonowego właŚciwego ze wzglęďu na położenie toru
wyścigowego, któľe należy wnieśó w teľminie 14 dni od dnia doręczenia otzeczenia Komisji odwoławczej wraz z
uzasadnieniem.
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