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ORZECZENIE nr l0l202l

Komisja odwoławcza w składzię:
l. Jakub Kaspľzak - Przewodniczący
2' Bogdan Strojwąs _ Zastępca Pľzewodniczącego
3. Konľad Andrzej Politowicz

po ľozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 6 lipca 202l roku odwołania właściciela konia p. Roberta Miś od oľzęczęnia Komisji
Technicznej przy Waľszawskim Toľze Wyścigów Konnych- Sfużewiec nľ 8l z dnia26 czeťwca 2021 ľoku dot. dyskwalifikacji
zavZęgLL nr 5 (Henzo du Pont; powożący Władysław Pandel) po gonitwie 9 (l40) w z:wiązkll z naľuszeniem pľzepisu dotyczącego
pľawidłowości chodu w gonitwie dla kłusaków tj. przejścia w chód inny nĺż czysty kłus na odcinku 200 mętĺów przed celownikiem
orzeka:

- utľzymać w mocy zaskarżone oľzeczenie Komisji Technicznej pľzy Warszawskim Torze Wyścigów Konnych - Służewiec
nr 81 z dnia 26 czerwca 202ĺ roku dot. dyskwalifikacji zapľzęgu nľ 5 (Henzo du Pont; powożący Wladysław Pandel)
za naruszenie przepisu $ 86 ust. l pkt 1 lit) b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia Ż4 marca 2016 r.
w sprawie regulaminu wyścigów konnych

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca202I r. po gonitwie nľ 9 (l40) Komisja Techniczna wszczęła postępowanie zurzęduw związku
ze stwierdzoną nieprawidłowością doýczącą sposobu poruszania się konia z zapÍZęg:) nľ 5 _ Henzo du Pont - powożący W. Pandel'

który pieľwszy minął celownik w gonitwie. Jako podstawę wskazano naľuszenie przepisu $ 86 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozpoľządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju 'LVsi z dnia24 marca20|6 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych.
od powyższego orzeczeĺią w kwestii dotyczącej dyskwalifikacji, odwołanie złoĄł właścicie| zaprzęgu p. Robert Miś

w ustawowym tęľminie 3 dni - orzęczenie nľ 81 odębrane w dniu 26 częrwca 202l r.; odwołanie wysłane listem poleconym

w dniu 29 czerwca2}2l r., do Komisji Technicznej w Warszawie wpłynęło w dniu l lipca2021 ľ', następnie przekazane do Komisji
odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 5 lipca202l r. (błędna prezentata wskazuje datę doľęczenia 4 lipca -
przy czym Komisja odwołarłcza stwieľdza, Żebyłato niedzie|ą kiedy biuro PKWK jest nieczynne).

odwołujący się wskazuje, że koń Henzo du Pont ,,przez cały czas biegł kłusem, nie zmieniając ani przez momentwymaganego

chodu dla kłusaków"' Komisja odwoławcza zapozna|a się z mateľiałem dowodowym, przedłoŻonym przez Komisję Techniczną
w postaci nagrań wideo' zarówno opublikowanych w mediach przez organizatoľa gonitw na Toľze Służewiec _ Totalizator Spoľtowy

o. wyścigi konne, jak ľównieŻ nagra,h z kamer technicznych rejestľujących przebieg gonitw. Na podstawie obserwacji stwierdzono,

Źe kłusak Henzo du Pont (zaprzęg nr 5) na prostej finiszowej minął znacznik (tablica w biało-czerwoną szachownicę) okreŚlający

odcinek 200 metrów do celownika chodęm pľawidłowym (ok. 3 min. 28 sek. nagľania gonitwy opublikowanego na Yotube:

https://www'voutube.coÍrýwatch?v:St pVbJTHKU). Następnie po około 7 krokach zaczął poruszać się w sposób nieregularny

tzn. w takcię na tÍzy (szybsze stawianie zadnich kończyn względem przednich)' W wyniku takiego sposobu chodu zad konia
pĺzemieszczał się galopem zfazązawieszenia (i stąd bľak wymaganego pľzepisem $ 84 ust' l pkt l taktu na dwą pľzy diagonalnej
kolejności stawiania kopý). Szczególnie jest to widoczne na ww. nagľaniu od 3 min. 38 sek. kiedy koń mija znacznlk l00 metrów

do celownika. Poruszając się w opisany sposób, zapÍzęg kończy gonitwę jako pieľwszy' Komisja Techniczna mając dostęp do nagľań

oraz na podstawie obseľwacji sędziów jadących wzďłuŻ wyścigu podjęła pľawidłową decyzję o dyskwalifikacji zapľzęgu nr 5

(Henzo du Pont) z pieľwszego miejsca w opaľciu o zapis Rozpoĺządzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maľca2016 r.

w sprawie regulaminu wyścigów konnych -Zaprzęg, który brał udział w gonitwie, podlega dyskwaliJikacji, jeżeli koľi z tego zaprzęgu

przeszedł w danej gonitwie w chód inny niż czysý lĺłus na odcinku 200 m przed celownikiem, jeżeli poczqtek 200 m odcinkn został
wyraźnie oznakowany", ktÓry wyraznie wskazuje, że jakakolwiek odmięnność chodu od zdefiniowanego w $ 84 ust' l pkt l

na oznaczonym odcinkujest bezwzg|ędną podstawą do dyskwaliÍikacji.
Mając na uwadzę powyższe Komisja odwoławcza orzekła jak w sentencji.

Podstawa prawna: Aľt 26 ust. 6 Ustawy z dnią ]8 sĘcznia 2001 r' o wyścigach konnych w Zw. art. l09 ý 2 ustawy Kodeks
postępowania w spľawach o wykľoczenia oraz art' 437 s l ustawy Kodeks postępowania karnego, a także $ 40 Rozporzqdzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju ĺľsi z dnia 24 mąrca 20 ] 6 r. w sprawie ľegulaminu wyścigów konnych.

Pouczenie:
od niniejszego orzęczenia odwołanie nie służy
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