
KOMISJA TECHNICZNA
ÍLaTorze Wyścigowym
Hipodľom Sopot

Sopot, dnia 11 lipca 202I r

orzeczenie Komisjĺ Technicznej nr 8
zdnia 11lipca202Ir.

Komisja Technĺczna w skladzie:
1 ) Małgoľz ata Szewczyk - przewo dĺicząca
2) Ikzysrtof Ksztoń
3) AgnieszkaKupczak
4) MďgorzataNawľot
5) Alicja Zawgorođna

W dniu 11 lipca Ż02t r.' po gonitwie nľ 4, Komisja Techniczna zarzvciŁa đz. Alexandľowi
Reznikovowi dosiadającemu konia Feiix (nľ 7) naľuszenie przepisów Rozpoľządzenia Ministra Rolnictwa
i R-ozwoju Wsi z dĺia Ż4 maľca 2016 t. w spľawie ľegulaminu wyścigów konnych polegająee na

wielokĺotnym podniesieniu ľęki z batem powyżej iinii baĺku (ľamienia).
Komisja Technicma, na podstawie obseľwacji własnych, pa aĺalizie zapisu video i po pľzesłuchaniu

dż. Alexanđľa Reznikova postanowiła ukaraó go kaľą pieniężną w wysokości 400 złotych (słownie: czterysta

złotych).

PQDSTA$A PRAWNA: $ 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, $ 74 pkt 5 liteľa d w nv. Z $ 113 ust. 1 pkt 9

Rozpoľządzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spľawie ľegulaminu
wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia2}Ií r.,poz.536).

UZASADNIENIE:
Dż. Alexander Reznikov po pľawidłowym staľcię czterokľotnie udeľzył dosiadanego konia Felix

(nr 7) podnosząc rękę z batem powyŻej linii barku (ľamienia). Jeđnocześnie uďeruaŁ wałacha Felix ľaz po

taz, nie dając mu czasu na ľeakcję. Tym Samym naruszył pľzepisy Rozpoľządzenia Ministľa Rolnictwa
i R'ozwoju Wsi z đnia24 marca 2016 r. w sprawie ľegulaminu wyścigów konnych.

DŻ. Alexander Reznikov nie kwestionował popełnienia zatzucanego mu przewinienia
dyscyplinamego.

Wymierzaj ąc karę, Komisja Techniczna miaŁa na uwadze, Że đŻ. Alexanđeľ Rezrrikov byŁ juz
dwrrkľotnie kaĺany za podnoszenie ręki z batem powyżej linii baľku (ramienia) w bieżącym sezonie

wyścigowym (Orzeczenie nĺ 7 z dnĺa2 maja202I r. otu orzeczenie nľ 18 z dnia 9 majaŻ02I r. wydane
pÍZez Komisję Teohniczną w Warszawie).W związJ<u z povlyŻsrym, a także mąąc na uwadze dobľostan

koni uczestniczącychw gonitwach orazwizerunek wyścigów konnych, Komisja Techniczna postanowiła jak
w sentencji.

1 . Pľzewo dn icąc a Komi sj i _ Mał'gor zata S zewczyk

2. CzłoĺekKomisji _Ktzysztof Ksztoń . .. .ł.łľÁ^
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3. Członek Komisji - Agnieszka Kupczak "J-
4. Czfonek Komisji _ Małgorzata Nawľot .. .

5. CzłonekKomisji _ Alicja Zauĺgorodĺa

od powyższego oľzeczenia przysługuje odwołanie do Komisji oń,yołqwczej w terminie 3 dni od dnią doľęczenia
orzeczenia yvľaz z uzasądniełliem - Za pośrednictwem Komisji Technicznej. ĺĘ/niesieľlie odwołania nie wstrzymuje

wykonania kaľy oľzeczonej przez Koĺłlisję Teehnicznq. osoba ukarana knrq pienÍężnq wpłaca kwotę pieniężnq z Ęttłłu
orzeczonej kaľy na ľzecz PKWKw terminie ]4 dni od dnia doręczenia oľzeczenią.
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otrzymałem/-am w dniu


