
KOMISJA TECHNICZNA
naTorzę WyŚcigowym
Hipodľom Sopot

Sopot, dnia 17 lipca}}1l r

oľzeczenĺę Komisji Technicznej nr 14
z dnia 17 lipca Ż021 t.

Komisja Technĺczua w skNađzĺe:
1 ) MałgoľzaÍa Szewczyk _ ptzewoďnicząca
Ż) KtzysztofKsztoń
3) Agnieszka Kupczak
4) Mú"gorzataNawľot
5) Alicja Zawgorođna

'W związku z đwukľotnym niebezpieczľrym zachowaniem konia El Sisi TB w dniu 6 czerwa& Ż02I t'
ptz'eđ i po gonitwie nľ 3 ľozegľanej na Toľzę Wyścigów Konnych Słuzewiec oľaz w dniu 17 lipca2021 t.
w trakcie gonitwy łu 2 rozegranej na Hipodľomie Sopot, po pľz,esłuchaniu tľenęľa Mariusza Wnoľowskiego
i đosiađającego klaczy w obu ptzypaśkach đz. Kamiia Gľz,ybowskiego oľaz na pođstawie obserwacji
własnych Komisja T'ęchnigzna oľzekła zabľ<lniÓ koniowi El Sisi TB udziału w gonitwach od dnia 18 lipca
Ż02| t' do dnia 31 gruđnia 2a21r. włącznie.

PODSTAWAPRAWNA: $37ust.2pkt1ipkt5RozporządzenĺaMinistraRolnictwaiRozwojuWsizdnia
24 maĺcaŻ0l6 t. w sprarvie ľegulaminu wyścigÓw lĺonnych (Dz. U. z 18 kwiętnia2016 ľ', poz. 53ó)'

UZASADNIENIE:
W dniu 17 lipca 2a2I t. koń E1 Sisi TB bľał uđział w gonitwie nĺ 2, której nie ukończył. Wychođząc

z ostatniego zakĺętu klacz wyłamała w stľonę zewnętrznej baľiery i zĺzuciŁa jeźdźea dŻ. Kamila
Gľąybowskiego, po azym pľzeskoczyŁa ptzez zevłnętrzĺą baľierę stwaľzając ľealne zagrożenie dla
znajduj ącej się tam publicznoŚci.

Inna niębezpieczna sytuacja miała miejsce w dniu 6 czeĺw_ca 2021 r. pľzeđ gonitwą nľ 3 na Totze
Wyścigów Konnych Służowiec w Warszawie, kiedy dż. Kamil Gľzybowski najpieľw spadł z klaczy El Sisi
TB rra padoku, a potem po minięciu celownika klacz gwałtovmie wyłamďa i ponownie nzacíła jeź:đźca.

Pľzesłuchany tr. Maľiusz Wnoľowski pľryjął infonrracje Komisji Technicmej odnośnie zachowąnia
się konia. Wskazał, że ptzez cały tyđzień popľzedzający wyścigklacz pľzebywała tla torzę w Sopocie, była
ptzynvyczajana do otoczęnia oľaz panujących tu warunków, co jednak nie przyniosło poprawy w jej
zachowaniu. Pľzesłuchany dz. Kamil Grzybowski wskazał, Že klaez jest baľdzo trudna w pľowadzeniu
i wľęcz niemożliwe było utľzymanie na niej pľostego toľu jazđy.

W ocenię Komisji Technicznej zachowanie konia El Sisi TB stwaľza realne niebezpieczeństwo dla
dosiadającego go jeźďźca i samego konia, osob pľowadzących, a także innych uczestników gonitwy.
Zđaniem Komisji Technicznej zabľQnienie udziału konia El Sisi TB w gonitwach do końca SęZonu
wyścigowego jest niezbędnym minimum do podjęcia pracy nad koniem celem pľz'Jgotowania go do
pőżniejszych staľtów.

Komisja Teehniczna mając na uwadze bezpieczeństwo riczestników gonitw, postanowiła jak wyżej.

1. Przewodĺicząca Komisji _ Mďgoľzata Szewcąvk

2. CzłonękKomisji _Ikzysztof Ksztoń " '......,..,Ý,{kpą. ". '...

3. Członek Komisji _ Agnieszka Kupczak

4. CzŁonek Komisj i _ Małgorzata Nawľot

5. Członęk Komisji _ Alicja Zawgorodna

od powyższego oľzeczenia nie pľzysługuje pľavlo odwołąnia.
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