
KOMISJA TECHNICZNA
ĺaToÍze Wyścigowym
Hipodrom Sopot

Sopot, dnia 10 lipcaŻ}Zl r.

Orzeczenĺe Komĺsjĺ Technicznej nľ 6
z dnia 10 lipca 20ŻI r.

Komisja Techniczna w składzie:
1 ) Małgorzata Szewczyk _ przewodĺicząca
2) IłzysztofKsztoń
3) AgniesrkaKlłpczak
4) Małgoľzata Nawľot
5) Alicja Zawgorodĺa

W dniu I0 |ipca 20ŻI ľ., Po gonitwie ffi 6, Komisja Techniczna zarzuciła pow. Stanisławowi
Rzadkoszowi (koń nľ 7 Fuľnika) złą techniczrie jazđę i dopľowadzęnie do sytuacji niebezpiecznej poprzez
wstrzymywanie konia, który zagaIopował i pľzeszkodzenie innym Zaprzęgom bioľącym udział w gonitwie.

Komisja Techniczna na podstawie obseľwacji własnych, po przesłuchaniu pow. Stanisława Rzadkosza
orazpo anaLizíe zapisu video, postanowiła ukaĺaÓ go kaľą pieniężną w wysokoŚci 700 zł (słownie: siedemset
z}oĘch).

PODSTAWA PRAWNA:
$ 37 ust. 2pktl ipkt7, $ 113 ust. 1 pkt 9 w zw.z $ 84 ust. I pVJ2, pkt 3 lit' a, pkt 4lit. ę, ust.3 i ust.

4 Rozporządzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z đnia 24 firarca Ż016 r. w sprawie regulaminu
wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietniaŻaI6 r.,poz.536).

UZASADNIENIE:
Po wyjściu na prostą finiszową pow. Stanisław Rzadkosz, próbując przywtőcii do właściwego chodu

galopującego konia Fuľnika (nr 7), nie zachowawszy ĺaleĄtej Ôstľożności wstrzymał konia, a nainąwszy
galopem biało-czerwoną szachownicę aznaczającąZ}} m do cęlownika nadal wstľzymywał konia, zamiast
bez rvĺalniania osiągnąó celownik. Tym samym dopľowadził ĺlo kolizji z kłusującym Za nim zapľzęgiem
nľ 10 (koń Diego de Busset, pow. T. Salivonchyk), który w wyniku kolizji zagalopował i został
zdyskwalifikowany tracąc Szansę na zajęcie dobľego miejsca w gonitwie. Pow. Stanisław Rzadkosz
wskazał, że po zagalopowaniu pľóbował nie dopľowadzić, do kolizji ziĺrtymi zaprzęgami, ponieważ zawsze
dba o bezpieczeŕlstwo podczas gonitwy.

Komisja Techniczna nie prryjęła wyjaśnień obwinionego. Powożący pľóbując pľzywľóció
galopującego konia do włąściwego chodu ma obowiązęk ztobić, to w sposób bezpieczny, nie powodując
zagrożenia dla innych uczestników gonitwy. W ocenie Komisji Technicznej' PoW. Stanisław Rzadkosz nie
vĺykazał się popľawną technicznle jazdą i nie zachowaŁ naleĘtej ostrożności, czym przeszkodził irrnym
zaprzęgombioľącym uđzíał w gonitwie, stwaruającbardzo niebezpiecznąsytuację na prostej finiszowej.

Mając nauwađzę powyższe, Komisja Techniczna orzel<Ła,jak * sentencji.

üĺg'l1 . Przewodni cącaKomisji _ Małgoruata Szewczyk . .

2. CzŁoĺęk Komisji _Kĺzysztof Ksztoń ...

3. Członek Komisji _ Agnieszka Kupczak

4. Członek Komisj i - Małgorzata Nawľot .

ńrć."-.Aĺł

5. Członek Komisji - Alicja Zawgorodna ......

od powyższego orzeczenia pľzysługuje odwołanie do Komisji odwoławczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia
oľzeczenia wraz z uzasadnieniem - za pośľednictwem Komisji Technicznej. Vf/niesienie odwołanią nie wstrzymuje
wykonania kary orzeczonej przez Komisję Technicznq' osoba ukarana karq pieniężnqwpłaca h,votę pieniężnq z Ęłułu
orzeczonej kary na ľzecz PKWKw terminie 14 dni ođ dnią doľęczenia aľzeczenia'

otrzymałem/-amw dniu


