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Warszawa, I lipca 2021 roku

ORZECZENIE nr 0512021

Komisja odwoławcza w składzię:

1. Jakub Kasprzak-Przewodniczący

2. Konrad Andrzej Politowicz

3. Małgorzata Szewczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 7 |ipca 202l ľoku odwołania właścicięla konia p. Anny Talarek od oľzeczenia Komisji

Techniczne.| przy Warszawskim Toľze Wyścigów Konnych - Służewięc m 23 z dnia 15 maja202l roku dot. dyskwalifikacji konia

nr 7 (Celebryk jeździec Kamil Grzybowski) po gonitwie 4 (37) na podstawie przepisu $ 77 ust l pkt l3 Rozporządzenia Ministĺa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca2016 r. w sprawie ĺegu|aminu wyścigów konnych,

orzeka:

- utľzymać w mocy zaskarżone oľzeczenie Komisji Technicznej przy Warszawskim Torze Wyścigów Konnych - Służewiec

nľ 23 z dnia t5 maja 202l roku dot. dyskwalifikacji konia nr 7 (Celebryk; jeździec Kamil Grzybowski)

na podstawie przepisu $ 77 ust t pkt 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie regulaminu wyścigów konnych.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 202l r. po gonitwie nĺ 4 (37) Komisja Techniczna wszczęła postępowanie zurzędu przeciwko jetdźcowi

Kamilowi Gľzybowskiemu w związku ze stwieľdzoną złą technicznie i niebezpieczną jazdą na ogierze Celebľyk, w wyniku której

zajechal dľogę i potrącił klacz Dobľą Dynastię. To z kolei skutkowało upadkiem zniej jeźdźca Aľtura Klochynskiego (koń Dobľa

Dynastia gonitwy nie ukończył). Równolegle zuwagi na brzmienie pľzepisu $ 77 ust l pkt 13 Rozpoľządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spľawie regulaminu wyścigów konnych Komisja Techniczna badała przesłanki orzeczenia

o dyskwaliÍikacji ogieľa Celebľyk, który zajý w tej gonitwie I miejsce.

Po pľzeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w tym przesłuchaniu dżokeja Kamila Gľzybowskiego,

który do zaÍnJcanęgo mu przewinienia się przyznal i szczegółowo wyjaśniał, co do pľzebiegu gonitwy i przyczyn ww. zajścia,

Komisja Techniczna stwięrdziła naruszenĺe przez dżokeja Kamila Grzybowskiego przepisów $ 74 pkt 4 lit. a) i pkt 6 Rozpoľządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ľegulaminu wyścigów konnych i ukarała go karą pieniężną

w wysokości 5O0 zł (orzeczenie to jest już ostatęczne _ ukaľany Kamil Gľzybowski nie negował swojego spľawstwa, a jedynie wniósł

odwołanię w części dot. wysokości kary, przy czym Komisja odwoławcza odwołania nie uwzględniła i oneczeĺiem nľ 2 z dnia

28 maja2O2l r. utrzymała w mocy zaskarŻone orzeczenię Komisji Technicznej przy'\ł,,ĺarszawskim Torzę Wyścigów Konnych

- Sfuzewiec nr 23 z dnia 15 maja202l roku w tejże części)' Zatazęm powyższe ustalenia Komisji Technicznej dały jej prawo

do zastosowania przepisu $ 77 ust l pkt 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca2016 r. w sprawie

regulaminu wyścigów konnych, który nakazuje dyskwalifikację konia biorącego udziď w gonitwie' jezeli ten był prowadzony przez

ieźdźca w taki sposób, że przeszkadzał innemu koniowi, który wskutek tego nie ukończył gonitwy. Rozstľzygnięcie o dyskwaliÍikacji

konia Celebryk ĺównięż zawarto w tľęŚci orzeczęnia Komisji Technicznej przy '|Narszavłskim Torze Wyścigów Konnych

- Służęwiec nr 23 z dnia l 5 maja 2021 ľoku.

od powyższego otzeczenia, odwołanie złoĘł właściciel zdyskwalifikowanego konia p. Anna Talaľęk, w ustawowym terminie

3 dni (orzeczenie odebľane w dniu 26 maja202l r., odwołanie wysłane listem poleconym 28 maja 202l r., wpłynęło do Komisji

Technicznei w dniu l czefwca202l r.). Komisja odwoławcza pľzy Polskim Klubie Wyścigów Konnych otrzymała dokumentację

sprawy w dniu I czerwca 202 I r.

odwołująca się pierwszoplanowo wnioskuje o uchylenie orzeczęnia nĺ 23 z dnia 15 maja 202l ĺ. podnosząc,

Że ,,winę za całe zajście ponosi jeździec Artur Klochynski, który nie trzymał swojego toru podczas galopowania na pľostej finiszowej,

próbujqc zamknąć przejście ogierowi Celebłyk pľzy kĺlnacie (..') pomimo wyprzedzenia go przez konia Celebryk dalej nie skorygował

toľujazdy, naciskajqc ogiera Celebryk, który naciśnĺęý na zad zaľeagował położeniem się na prawa Stronę i odepchnięciem klaczy
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Dobra Ęnastia. Artur Klochynski pomimo zajścia kontynuował posyłanie swojej klaczy' zblizając się niebezpiecznie do zadu ogiera

Celebryk, którego naturalnq reakcjq było odepchnięcie klaczy, ponieważ nie odzyskał w pełni równowagi po pierwszym incydencie,

a jeździec (Kamil Grzybowski) byłw tľakcie korygowania toru jazdy po pierwszym kontakcie''. Jednocześnie A. Talarek wskazuje,

Że ,,ogier Celebryk jest silniejszy i zachował więcej siły nafiniszu gonitwy od klaczy Dobra Ęnastia, dlatego bý w stanie ustać

po Ęch incydentach i wygrać gonitwę. (...) Zeznania Kamila Grzybowskiego, że miał problem z pľowadzeniem swojego konia,

któľego odciqgał, bo ten bał się knnatu i kład się na konie są niewiarygodne, ponieważ kładzenie się na inne konie mógł pomylić

Z tym, że koń Celebryk został wytrqcony z równowagi przez Dobľą Ęnastię, której Kamil Grzybowskĺ mógł nie widzieć ponieważ

był co najmniej pół długości przed nią, a koń Celebryk nie boi się kąnatu udowodnił to w ośmiu popľzednich wyścigach.''

Jednocześnie, w treści cyt. pisma, Anna Talaręk złożyła wniosek o wyłączenie członka Komisji odwoławczej p. Bogdana

Stľójwąsa, ze składu oľzekającego rozpoma1ącego odwołanie w powyzszej spľawie. Swój wniosek umotywowała wątpliwościami,

co do bęzstľonności sędziego, opartymi na tľeści wypowiedzi B. Strójwąsa dla iTV Służewiec przed wydaniem orzeczenia Komisji

Technicznej nr 23 w dniu 15 ma1a202l ľ.' A. Talarek stwieľdza, że B. Stľojwąs swoją wypowiedziąna antenie iTV Służęwięc:

,,niestety Celebryk straci to zwycięstwo", niejako zasugeľował Komisji Technicznej werdykt, jaki mają wydać,. Zdaniem odwołującej

się ,,Jest to naruszenie podstawowych praw konsýtucyjnych do uczciwego i bezstronnego rozsądzenia sprawy. Sędziowie Komisji

Technicznej na Torze ĺľyścigowym mogli mieć zaburzony osąd własnych obseľwacji po analizie gonit'lvy przez Bogdana Stľójwąsa

na antenie iTV Służewiec i czuć pľesję by dyskwalifikować ogiera Celebryk' gdyż Bogdan Strójwąs jest jednym z trzech powołanych

przez Prezesa Polskiego Klubu ĺľyścigów Konnych, w ľazie ewentualnego odwołanią będzie orzekał w tej sprawie. (...)

Proszę Przewodniczqcego Komisji odwoławczej o wyłqczenie członka Komisji odwoławczej Bogdana Strójwqsa (..) i o zwrócenie

się do Prezesa Polskiego Klubu ĺľyścigów Konnych o powołanie nowego składu Komisji odwoławczej (bez pana Bogdana

Strójwqsa) do orzekania w tej sprawie.''

W dniu 9 częrwca202l p' Bogdan Stľójwąs złożył oświadczenie o wyłączeniu się od oľzekania w spľawie konia Celebryk.

W dniu 2 lipca 202l ĺ' Zarządzeniem nr l4l202| Pľęzes Polskięgo Klubu Wyścigów Konnych powołał - z dniem 5 lipca 202l r.

_ w skład Komisji odwoławczej p. Małgorzatę Szewczyk.

Komisja odwoławcza w składzie jak powyżej, ustaliła, co następuje:

Z uwagi na treść przepisu $ 77 ust 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca20l6 r.

w spľawie regulaminu wyścigów konnych, kluczowym ustalęniem w spľawie było zaistnienię naruszenia przez jeźdźca Kamila

Gľzybowskiego jego obowiązków wynikających m. in. z pľzepisów $ 74 pkt 4 lit. a) i pkt 6 Rozporządzenia oľaz ich związek,

jako przyczyny' ze skutkiem opisanym właśnie w $ 77 ust l pkt 13 Rozporządzenia jako pľzeszkadzanie innemu koniowi,

pľowadzące do nięukończenia gonitwy pÍZez tego konia, któremu przeszkadzano' W tym zaś zakľesie, także w związku

z postępowaniem prowadzonyín pÍzez Komisję odwoławczą na skutek rozpatrywania odwołania dżokeja Kamila Gľzybowskiego,

wina ww. dosiadającego ogieĺa Celebryk nie budziła wątpliwości Komisji odwoławczej, w tym co do wpływu na upadek jeżdżca

z klaczy Dobra Dynastia. TakŻę wyjaśnienia złoŻone pľzez obwinionego Kamila Gľzybowskiego Komisja odwoławcza uznała

za wiarygodne i przede wszystkim pokľywające się z dostępnymi w spľawie dowodami. Jak wynika z zapisu video przebiegu

gonitwy, oba konie (ogieľ Celebryk i klacz Dobra Dynastia) wyszły na pľostą finiszową blisko wewnętrznej bariery, z czego Dobra

Dynastia z przewa9ą około jednej dfugości nad Celebrykiem' Najbliżej wewnętrznej barieľy, równolegle z Dobrą Dynastią

galopowď Eksuperans TR. Pomiędzy nimi było miejsce, w któľe chciał wejść irozpocząć, finisz ogier Celebryk. Po kilkudziesięciu

metrach (około 300 metrów do celownika) Celebryk wyprzedzałjuż oba ww. konie, przy czym Eksuperans TRzaczý słabnąć'

natomiast Dobľa Dynastia podjęła bezpośľednią walkę z Celebrykiem i oba1 1eźdźcy intensywnie mobilizowali dosiadanę konie

do wysiłku. około 250 metľów przed celownikiem Celebryk pieľwszy raz odszedł od baĺiery, nięznacznie potrącając

i,,odpľowadzając" klacz Dobľa Dynastię na zewnętrzną stronę bieżni toru. Na około 150 metrów przed celownikiem Cetebľyk

ponownie wyłamuje nazewnątťz toru' W tym momencie dosiadający go Kamil Grzybowski macha batem obok głowy i uderza batęm

w zad. To nię zmięnia zachowania konia' dopiero pĺaca 1eźdźca samymi wodzami pozwala na opanowanie ogiera. Dobľa Dynastia

w tym czasie ponownie została potrącona i wypchniętanazewnątÍz bieżni. Między końmi zľobił się odstęp około metra. lężdz|ęc
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Gľzybowski ponownie bieĺzp zarnach, aby pobudzić konia batem (bezpokazania go wcześniej), co powoduje, Żs Ce|ebrykjesznze

bardziej wyłamuje i zajmuje tor, po któľym galopuje Dobra Dynastia" W tym samym momencie, na skutek zajechwia dľogi klacz

Dobľa Dyrastia potyka się o nogi będącego przed nim konia Celebryk, a dosiadający jej Artur Klochynski tĺaci ľównowagę i spada z

konia. To z kolei powoduję - wobec upadku jeżdźca - żęldaczDobra Dynastia nie ukoÍĺcryła gonitwy'

o ile pierwsze potrącenie (okďo l50m pľzed celownikiem) mogło wynikać z fakÍu, że koŕl sam uciekł \.v prawo'

o tyle w pľzypadku dľugiego incydentu (okďo 80m przed celownikiem) i chwilę pómiej zajechania drogi klaczy Dobľa Dylastia nie

moźna mówić o pľzypadku. Jeźlnęc Grrybowski popełnił błąd technicmy, popÍzuz takie prowadzenie dosiadanego konia

(brak skutecmego pľzeciwdziałania wyłamywaniu do środka bięzri oraz złę uärľanie pomocy), że dľugi koń nię ukończył gonítwy.

Z chvłilq kiedy ogier pierwszy ĺaz wyłamał w prawo w kięrunku galopujących koni i potľącił klacz Dobľą Dynastię

(co miďo miejsce po udeľzeđu batem)' jeźÄziec ĺie zaprzestal uirywania bata i nie skoncentrował się na samym posyle, pilnując'

aby koń biegł w linii pľostej. Wľęcz przeciwnie - ponownie uderzył konia batem, j ak popľzednio z prawej stľony, w zad, tym samym

pľowokując go do kolejnej i przewidywalnej w tej sýuacji ľeakcji, mliaĺy toru jazÁy i w efekcie pono\ťnęgo potľącenia i zajechania

drogi klaczy Dobra Dynastią zrrajdującej się pojego pľawej stľonie.

Komisja odwďawcza stwierdza, żsKomisjaTechnicma pľawidłowo zinteľpľetowałaziarzeĺia, któľe nastąpiĘ w tym wyścigu

i oceniła dowody oraz podjęła słuszrą decyzję o dyskwalifikacji konią który spowodował żp inny uczestnik gonitwy jej nie

ukończył.

Mając na uwadze powyzsze Komisja odwoławcza oľzekła jak w sentencji.

Podstawa prawna: Aľt 26 ust. 6 Usław z dnia 18 Stycznia 200] ľ. o wyścigach konrlych w Zw. art. 109 s 2 ustawy Kodeks

postępowaniawsprawachowykľoczeniaorązart'437s]i2ustal,yyKodelĺspostępowaniakarnego,atakżes40Rozporzqdzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maľca 20 16 r. w sprawie regulaminu łĺyścigów konnych.

Pouczenie

od niniejszego orzeczenia odwďanie nie służy

1. Jakub Kasprzak -Przewoďnicący

2. Konĺađ A. Politowicz

3. Małgorzata Szewczyk
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