
KOMISJA TECHNICZNA
ĺaTorze Wyścigowym
Hipodľom Sopot

Sopot, đnia 18 Iipca202I r.

orzeczenie Komisjĺ Technĺcznej nr 20
z dnia 18 lipca 2021 r.

Komisja Techniczna w składzĺe:
1 ) Małgorzata Szewcryk - ptzewođnícząca
2) IłzysztofKsztoń
3) Agnieszka Kupczak
4) Małgorzata Nawľot
5) Alicja Zawgorođna

W clniu I8 lipca 2a2I ľ', przeđ gonitwą nr 4, Komisja Tęchrriczna otrzrymaŁa

infoľmację, że st. u. Kumushbek Dogdurbęk Uulu będzie dosiadał konia Amoreęna (nĺ 5)

zwagą57 kg, ponieważ nie jest w stanie wywafić' się na 55 kg.
Komisja Techniczna po pľzesłuchaniu st. u. Kumushbeka Dogdurbeka Uulu

postanowiła ukaĺaó go kaĺą pienięzlą w wysokości 50 .zł (słownie: pięćclziesiąt złotych)
zanarvszętlie obowiązku polegającęgo na utrzymaniu zađeklaľowanej minimalnej wagi.

PODSTAWA PRAWNA:
$37ust.2pktĺipkt7i$113ust. 1pkt9wzw.z$36ust.2pkt5RozporząđzeniaMinistra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z đnia24 rĘä{ca 2aI6 r. w sprawie ľegulamintl wyścigórv konnych
(Dz. U. z 18 kwiętniaŻÜ16 ľ., poĺ' 53ó)

UZASADNIENIE:
St. u' Kumushbęk Dogduľbek Uulu w gonitwie nľ 4 nie mógł wywaŻyć, się na wagę

55 kg. Pľzesłuchany wyjaśnił, Że nięjest ľórvrrieŻ w staĺię wywazyi się na wagę 57 kg. Tym
samym naľuszył obowiązek związany z pisemnym oświadczeniem złoŻonym do PKWK
dotyczącym zadeklaľowanej minimalrre.j wagi w sezonie 202I, któľa została okľeślona na
56 kg. obwiniony nie negował popełnienia zarzucffiego rnu pľzewinienia đyscyplinanrego'

Mając na uwađze powyższe, Komisja Techniczna oľzekŁa,jak w sentencji"

1 . Pľzewod nicząca Komi sj i _ Małgorzata Szew czyk

2. Członek Komisji _ Kľzysztof Ksztoń '. '

3' Członek Komisji _ Agnieszka Kupczak
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4. Czfonek Komisji _MaŁgorzata Nawľot ...

5. Członek Komisji - Alicja Zawgorodna ... ď.

od powyższega oľzeczenia przysłłłguje adwołąnie do Kamisji odwoławczej w terminie 3 dni od dnia
doľęczenia orzeczenia wľ€tz z tłząsadnieniem - Za pośľednictwem Komisji Technicznej. ĺľniesienie
odwołania nie wstľzymuje wykanania kaľy orzeczonej przez Komisję Technicznq. osoba ukarana kaľq
pieniężnq ułpłaca kwotę pieniężnq z tytułu oľzeezonej kary na ľzecz PKWK w ĺermiľlie ]4 dni od dnia
doręczen ia o rzecze n ia.
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