
KOMISJA TECHNICZNA
na Torze Wyścigowym
Hipodrom Sopot

Sopot, dnia 11 lipca 2021r.

orzeczenie Komĺsji Technĺcznej nľ 9
zdnia 11lipcaŻaŻIr.

Komisja Techniczna w składzie:
1 ) Małgoľzata Szęwczyk _ pľzewodnicząca
2) KrzysrtofKsztoń
3) Agnieszka Kupczak
4) Małgoľzata Nawľot
5) Alicja Zawgorodna

W dniu il Lipca Ż0n r.' po gonitrvie nr 5, Komisja Techniczna zatzllęiła
tľ. Maľiuszowi Wnoľowskiemu, żę trie zapewĺĺiŁ właściwego osiodłania konia Epdl TB (nĺ 8)

do gonitwy' co spowodowďo zsunięcie się siodła na bok i upadek jeźďźaau. Anny Goździk.
Komisja Techniczna na podstawie własnych obseĺwacji, po anaIizie zapisu video

wyśeigu oruZ po przesłuchaniu tľ. Maľiusza Wnorowskiego i u, Anny Gożdzik postanowiła
ukaľać tr. Maľiusza Wnoľowskiego kaľą pienięŻnąw wysokości Ia} zŁ (słownie: sto złotych)
za naruszeĺ"Ii e pľzepi sów ĺe gulaminu wy ś ci giw' ko nny ch.

PODSTAWA PRAWNA:
$ 37ust.2pktĺipkt7, $ i13 ust. 1pkt 9wzw.z$34 ust.2pkt4RozporządzeniaMinistra
Rolrrictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maľca 2016 ľ. w spľawie regulaminu wyŚcigów konnych
(Dz' U. z 18 kwietnia20I6 ľ., poz. 536).

UZASADNIENIE
Na skutek niewłaściwego osiodłania ogieĺa Epľil TB (nľ B), podczas gonitwy zsunęło

się z niego siodło, co skutkowało upadkiem dosiadającej konia u' Anny Goździk i stanowiło
zagtoŻeĺie zaľówno d|a jeidźeów jak i koni bioľącyclr udział w gonitwie. Tr. Maľiusz
Wnoľowski nie negował popełnienia zaľzuganego mu pĺzewinienia dyscyplinamego.
Wyjaśnił, że osobiście siodłał konia.

Wobec powyższego Komisja'Iechrriozna postanowiła, jak w sentencji.

1. Pľzęwodn iczącaKomisji _ Małgorzat azzewczyk ..... ťtsl.0}ĺ.isĄ

Ż. CzłonekKomisji - Kľzysztof Ksztoń út{.-
3. Członęk Komisjí _ Agnieszka Kupczak .... !: ,aa

4. Człoĺręk Komisji - MałgorzataNalvľot .,

5. Członek Koĺĺrisji _ Alicja Zawgoľođna

od powyższego orzeczenia pľzysługuje odwołanie do Komisji odwołaĺaczej w terľninie 3 dni od dnĺa
doľęczenia arzeczenia'wrłz z uzasadnieniem * za paśľednictweľn Kĺlxlisji Technięznej" Wniesienie

ocłwołąnia nĺe wstł'zyrl2uje wykonania kary orzeczonej przez Komisję Technicznq. osoba ukaľana karĺ1

pieniężnq wpłaca hłatę pieniężnq z Ętułeł arłeczanej kary ną ľzecz PKWK w teľminle ]4 dni ad ĺJnia
doľę czenia orzeezenia.
otrzymałem/-ąmw dniu


