KOMISJA oDwoŁAwCZA

PRZY PoLSKIM KLUBIE wyŚcIcow KoNNYCH
ul. Puławska Ż66, 02-684 Warszawa
e-mail: pkwk@pkwk.org
Warszawa, I lipca202l roku

ORZECZENIE nr

0912021

Komisja odwoławcza w składzie:

l'

2.
3.

Jakub Kasprzak- Przewodniczący
Bogďan Strójwąs _ Zastępca Przewodniczącego

Konĺad Andľzej Politowicz

po łącmym rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30 czeľwca 202l roku odwołań jeźdźcaAnĺy Gil od orzęczeń Komisji
Techniczrej przy Warszawskim Toľze Wyścigów Konnych _ Służewiec nĺ 57 i 6l z dnia 12 czerwca 202l roku
dot. ukarania karą pieniężną jeźdźcaAnny Gil za naďwagę stwierdzoną - odpowiednio - po gonitwach nľ 3
(klacz Błękitna Laguna - nadwaga 1,1 kg od wagi przyjętej przed gonitwą) i nĺ 8 (klacz Torpida - nadwaga 1,3 kg
względem wagi przyjętej pľzed gonitwą)
oľzeka:

t. zmienić zaskarżone oľzeczenie Komĺsji Technĺcznej przy Waľszawskĺm Torze Wyścigów Konnych

- Slużewiec

czerwca 202l roku dot. ukaľania Anny Gil za naruszenie przepisu $ 36 ust. 2
pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r, w spľawie ľegulaminu

nr 57 z dnia 12
wyścigów konnych
w ten sposób że:

- zmienić wysokość orzeczonej kaľy pĺeniężnejobniżając ją do kwoty 50'00

2.

PLN'

zmienić zaskaľżone orzeczenia Komisji Technĺcznej pľzy Warszawskim Toľze Wyścigów Konnych

- Służewiecnr 61 z dnia 12 czeľwca 202l roku dot. ukaľania Anny Gil za naľuszenĺe pľzepisu $ 3ó ust. 2 pkt 7
Rozporządzenia Ministľa Rolnictwa i Rozrvoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regu|aminu'wyścigów
konnych
w ten sposób że
- zmienić wysokość oľzeczonej kaľy pieniężnej obniżając ją do kwoty 50'00

PLN.

UZASADNIENTE

lŻ czerwca}l}l

r. po gonitwie nľ 3 (99) oruzpo gonitwie nľ 8 (l04) Komisja Techniczna wszczęła
postępowanie
urzęďu pľzeciwko jeźdźcowiAnnie Gil w związku ze stwieľdzoną nadwagą podczas wuŻenia
po gonitwach. Jako podstawę wskazano naľuszenie zobowiązania Zawartęgo w pľzepisie $ 3ó ust. 2 pkt 7
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca20l6 r. w sprawie ľegulaminu wyścigów konnych,
co sankcjonuje $ l13 ust. 1 pkt 9 Rozpoľządzenia. Komisja Techniczna lkarała jeźďżca Annę Gil w obu pľzypadkach
kaľą pieniężną w wysokości po l00 zł (sto złotych).
od powyższe go orzeczenia, w części dot. wysokościkary, odwołanie złoĘłajeźďzięc Anna Gil w ustawowym

W dniu

z

terminie 3 dni:

- orzeczenię nľ 57 odebrane w dniu 12 czerwca202l r.,
- orzeczenie nľ 6l odebľane w dniu l3 czerwca 2021 r.,
odwołania oď orzeczęíl nr 57 i 61 wysłane zostĄ listem poleconym dniu 15 czeľwca 202l r' (do Komisji Technicznej
wpłynęływ dniu 2l czerwca 202l r. - do Komisji odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych złoŻone
w dniu 28

czerwca2ĺ2l r.).

odwołująca wskazuje na tľudne warunki atmosferyczne panujące 12 czerwca 202l ľoku podczas rozgrywania
gonitw na Toľze Waľszawa_SłuŻewięciw związkuzpowyŻszym bľak możliwościpľzygotowania do gonitwy spľZętu
w taki sposób, aby w przypadku ewentualnych opadów deszczu, zapobiec wystąpieniu rőżnicy wagi przed i po
gonitwie' podczas regulaminowego ważenia.
Komisja odwoławcza zwÍaca uwagę' że naczellą zasaďą pľawa wyścigowego jest zasada zapewnienia równości
szans koniom biorącym udział w publicmych próbach dzielności' Zapewnieniu tej zasađyma sŁazryć m.in. waga,
jaką mają ponieŚć konie w gonitwach, wynikająca ze szczegółowych warunków. Tym Samym obowiązkiem każdego
jeźdŹca biorącego udział w wyścigachjest takie przygotowanie sprzętu jeździeckiego (ubranie, siodła, czaprak,
popręgi), aby spełniał niezbędne wymogi ze wzglęďu na .vq.vznaczoną wagę. Jeźdtcy są w swych działaniach
profesjonalistami, mają więc świadomoŚć ww. ľealiów i koniecmości poddania się ważeniu po gonitwie, jak ľówniez
obowiązujących przepisów Rozporząđzenia. oceniany zakľes
konsekwencji niezgodności wagi wynikających
rzetelnościw wykonywaniu prryjętych obowiązków rozciąga się m. in. na uwzględnienie warunków pogodowych
_ tak sprzyjających utracie wagi, jak i jej zwiększeniu.

z

KoMISJA oDwoŁAwCZA

PRZY PoLsKIM KLUBIE wyŚcIcÓw

KoNNYCH

ul. Puławska 266, 02-684 Waľszawa
e-mail: pkwk@pkwk.org
Jeźďziec Anna Gil zadeklarowała do sezonu 202l' minimalną wagę, pod jaka może dosiadać koni na 43 kg,
ale w dniu 12 częrwca 202l r. dosiadała klacz Błękitna Laguna pod wagą 54 kg, a klacz Toľpida pod wagą 55 kg.
Za kaŻdym razem miała zatem barďzo szeroki maľgines decyzji dotyczących doboru sprzętu do danej gonitwy,
uwzględniając zarówno warunki samej gonitwy' jak i panujące warunki pogodowe, a w związku Z tym ewentualnego
wystąpienia nieprawidłowej wagi po gonitwie np' w wyniku nasiąkania sprzętu wodą opadową. Co więcej, tak ukaľana,
jak i inni jeźdźcyuczestniczący w gonitwach mieli możliwośizgłaszania Komisji Technicmej dodatkowych utrudnień
wynikających z warunków atmosferycznych i wnioskowania o wpľowadzenie zmian w pľzebiegu dnia wyścigowego,
czego nie uczyniono. To zaśwskazuje, że ww. okolicmości był m. iĺ. przez A. Gil akceptowane i winny byó
uwzględniane w jej postępowaniu, zwłaszcza, Że zmiany pogody w trakcie dnia wyścigowego, podobnie jak zmiany
parametrów toru i in. są typowe dla czynnoŚci wykonywanychprzez zawodowego jeźďźca wyścigowego.
Komisja odwoławcza uwzgłędniła jednak po analizie mateľiałów sprawy' że panujące w dniu 12 czerwca 2027
roku warunki pogodowe podczas rozgrywania gonitw (intensywne opady deszczu) były bardzo tľudne, zaśodwołująca
się Anna Gil podjęła w pewnym zakľesie trud doboru sprzętu, tak' aby waga niesionaprzęz dosiadane przezniąkonie
była prawidłowa. Niemniej nie uczyniła tego w sposób wystarczający, skoro mimo wszystko po gonitwie nĺ 3
i nľ 8 waga na dosiadanych klaczach Błękitna Laguna i Toľpida przekłoczyła dopuszczalny przepisami kilogľam.
Ustalając Zatem stosowaną karę do poziomu zawinienia Anny Gil, Komisja odwoławcza zďecyďowała
o jej obniżeniu w obu pľzypadkach do najniższej przewiďzianej obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze poryŻsze Komisja odwoławcza orzekła jak w sentencji.
Podstqwa prawna: Aľt 26 ust. 6 Ustawy z dnia 18 sýcznia 200I r. owyścigach konnychw zw. ąrt. 109 s 2 ustawy
Kodelrs postępowanicr w sprc[wctch o wykroczenia oľąz art. 437 s ] i 2 ustaw Kodeks postępowania karnego,
ą tąkże $ 40 Rozporzqdzenia Ministľą Rolnictwq i Rozwoju ĺľsiz dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu
wyścigów konnych.
Pouczenie:

od

niniejszego orzęczeflia słuĘ odwołanie do Sądu Rejonowego właściwegoze względu na położenietoru
wyścigowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Komisji odwoławczej wraz Z uzasadnieniem.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczoĺej pľzez Komisję odwoławczą.
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