
KOMISJA TECHNICZNA Sopot, dnia 17lipcaŻ021r
fŁaTorze Wyścigowym
Hipodrom Sopot

oľzeczenĺe Komĺsji Technicznej nr 13

z dnia 17 lipca20Ż1 r.
Komisja Technĺczna w składzie;

1 ) Mďgoľzata Szęwczyk _ przewodnicząca
2) KľzyszlofKsztoń
3) Agnieszka Kupczak
4) Małgorzata Nawľot
5) Aiicja Zawgoľodna

W dniu 17 lipca 2ŰŻI r., po gonitwie nľ 3, đz,Małgoľzata Kľyszyłowicz (koń nľ i
Daĺvil) złoĘŁa pľotest przeciwko dŻ. Sanzharowi Abaevowi (koń nľ 6 Fielđs oť Gold)'
zarzucając mu postępowanie niezgodne z ptzepisanli pľawa wyścigowego, polegające na
zajechaniu dľogi koniowi, kÍórego dosiađała' na prostej frniszowej, czyÍr"L zmusił ją do
wstľzymanía dosiadanego konia.

Komisja Techniczna na podstawie obseľwacji własnych, po przesłucbaniu jeźdżcőw
dŻ. MaŁgorzaty Kľyszyłowicz i dż. Sanzhaľa Abaeva. oľaz po anaiizie zapisu video,
postaĺrowiła pľotestu nie uwzględnić.

PODSTAWA PRAWNA: $ 36 ust. I pkt 1, $ 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 3, $ 102 ust. 1

Rozporządzenia Ministľa Roinictwa i Rozwoju Wsi z ďnia Ż4 maľca 2016 t. w spľawie
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwiętnia2}t6 t',poz.536).

UZASADNIENIE: Koľnisja Techniczna ođľzuciła pľotest đż. Małgoľzaty KryszyŁowicz
stwieľdzając, że wychodząc z ostatniego zakľętu konie Daľvil (nĺ 1) oľaz Fields of Gold
(nr 6) pruez chwilę galopowĄ obok siębie, jeđnak po r.vyjśeiu na pľostą ťrniszową đosiadana
przęz dz. Sanzharu Abaeva klacz była już' ca}y czas z przodu. Đż. Małgor'zataKryszyłowicz
w Źadnym momencie nie zaprzestała aktywnej jazdy i minęła celownik na piątym miejscu,
ttacąc do tľzeciej Fięlds of Golclponaei jedną długość.

Dż. Sanzhaľ Abaev wyjaśnił, że nie pľzeszkodził dż. Małgorzacie Kryszyłorviez.
Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna oľzekł1*jak w senfncii.

1. Pľzewođn íczącaKomisji _ Małgoľzata Szewezyk '.... .. ......l.l.N$'ĺW

2. CzŁonekKomisji _ Kĺzysztof Ksztoń

3. Członek Komisji _ Agnieszka Kupczak il,
4. Członek Koĺnisji _ Małgorzata Nawľot

5. Członek Komisj i _ Alicj a Zawgorcdna . . . ... .' .

od powyższego oľzeczenia pľzysługuje odwałąnie do Komisji odwoławczej w termÍnie 3 dni od dnią
doľęczenia oľzeczenia wľcĺz z uzqsadnieniern _ za pośređnieĺwem Komisji Technicznej. ĺľniesienie
odwołanią nie wstľzymuje wykonania kary oľzeczonej pľzez Komisję Tecłtnicznq. osoba ukarana karq
pieniężnq wpłaca hłotę pleniężnq z ýtułu oľzeczonej kały ną rzecz PKĺľK w teľminie 14 ĺ]ni od dnia
doręczenia orzeczenia.

ołzymałem/-amw dniu


