
KOMISJA TECHNICZNA Sopot, dnia 18 lipca}}}I r
naTorze Wyścigowym
Hipodrom Sopot

orzeczenie Komisji Technicznej nľ 19
z dnia 18 lipca 2021 r.

Komisja Technĺczna w składzie:
1 ) Mďgoľ zata Szewczyk * przewodnicząca
2) Krzysztof Ksztoń
3) Agnieszka Kupczak
4) Małgoľzata Nawľot
5) Alicja Zawgorcdna

W dniu 18 lipca 202tr r., przeđ gonitwą nr 4, tr. Kazimierz Rogowski zwrőciŁ się do
Komisji Technicznej o wyľażenie zgođy na zmianę dosiađu w gonitwie nľ 4 na koniu
Amoľeena (nr 5) z u. oliwii Szarłat na u. K. Dogduľbeka tlulu' ponieważ u. oliwia Szaúat
nie wywaŹy się na wagę 55 kg.

Komisja Tęchnicma po pľzesłuchaniu u' oliwii Szarłat postanowiła ukaľaó ją karą
píeníęimą w wysokości 100 zł (słownie: sto złoĘch) zanaruszenie obowiązku polegającego
na utt zy maĺiu zadeklaľowanej minimalnej wag i.

PODSTAWA PRAWNA:
$37ust.2pkt1ipkt7i$113ust. 1pkt9wzw.z$36ust.2pkt5RozporząđzeniaMinistľa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dĺia24 maľca Ż016 r. w spľawie regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 1 8 kwietnía 2016 r., poz. 536).

UZASADNIENIE:
U. oliwia SzarŁat ptzed' gonitwą nĺ 4 nie mogła wywazyć, się na wagę 55 kg.

Przesłuchana wyjaśniła, Że nie jest również w stanie w.vwazyć, się na zadeklaľowaną
minimalną wagę tj. 57 kg. Tym samym naruszyła obowiązek związany Z pisemnym
oświadczeniem zŁoŻanym do PKWK dotyczącym zadeklaľowanej minimalnej wagi w sezonie
2021, która została okľeślona na 57 kg.

obwiniona nie negowała popełnienia zarzucanego j ej przewinienia dyscyplinarÍrego.
Mając na uwadzę powyższe. Komisja Techniczna oruekła,jak w sentenc.ji.
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od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do Komisji odwołcnłczej w teľminie 3 dni od dnia
doľęczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem - za pośľednictwem Komisji Technicznej. Ił'niesienie
odwołania nie wstľzymuje wykonania kaľy oľzeczonej przez Komisję Technicznq, osoba ukarana karq
pieniężnq wpłaca hłotę pieniężnq z Ętułu orzeczonej kary na ľzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia
doľęczenia oľzeczenia'

otrzymałem/-amw dniu


