
KOMISJA TECHNICZNA
fiaToruę Wyścigowym
Hipodrom Sopot

Sopot, dnia 18 lipca}}Zl r

orzeczenie Komĺsji Technicznej nľ 21'

z dĺia 18 lipca Ż02I r.

Komisja Techniczna w składzie:
1) Małgoľzata Szęwczyk _ ptzewadnicząca
Ż) IłzysztofKsztoń
3) Agnieszka Kupczak
4) MałgorzataNawrot
5) Alicja Zawgorcdna

W dniu 18 Łipca 2021 t., pľzed gonitwą tr 5, Komisja Techniczna ottzymała
infoĺmację , Że đŻ. Victor Popov będzie dosiadał konia Zarka (nľ 6) z wagą 58 kg, ponieważ
nie jest w stanie vływazyć się na 56 kg.

Komisja Techniczna po pľzesłuchaniu đŻ. Yictora Popova postanowiła ukarai go karą
pienięmą w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za naruszenie obowiązku
polegaj ącego na utľzymaniu zadeklaľowanej minimalnej wagi.

PODSTAWA PRAWNA:
$ 37 ust. ŻpktI ipkt7 i $ 113 ust. 1pkt 9wzw. z $ 36 ust.2pkt 5 RozporządzeniaMinistľa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z đníaŻ4 maÍca 2016 ľ. w sprawie ľegulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 18 kwietnia20L6r.,poz.536)

UZASADNIENIE:
DŻ. Victoľ Popov w gonitwie nľ 5 nię mógł wywaĘć, się na wagę 56 kg. Tym samym

naruszył obowiązek związaĺy z pisemnynr oświadszeniem z}oŻanym do PKWK đotyczącym
zadeklarowanej minimalnej wagi w sezonie 202I, która została określona na 56 kg.
obwiniony nie negowď popełnienia zatz:ucanego mu przewinienia dyscyplinarnego.

Mając nauwaÄze powyższe, Komisja Techniczna oľzekła, jak w sentencji.

1 . Przewodn icząca Komisj i - Małgar zata Szew czy

Ż. Człoĺek Komisji _Krzysztof Ksztoń

3. Członek Koľnisji _ Agnieszka Kupczak

4. Czfoĺek Komisj i _ Małgor zata N awrot

il,

5. Członek Komisji - Alicja Zawgorcdna

od powyższego Orzeczenia przysługuje ođłołanie do Komisji ođłoławczej w terminie 3 dni od dnia
doľęczenia oľzeczenia wraz Z uzasadnieniem _ za pośrednictwem Komisji Technicznej. ývniesienie
odwołąnia nie wstrzymuje wykonania kaľy orzeczonej pľzez Komisję Technicznq. osoba złkarana karq
pieniężnq wpłaca kwatę pieniężnq z tytułu orzeczonej kaľ1l nG ľzęcz PKĺľK w ĺermiłĺie 14 dni od dnią
dorę czen ia oľzeczęn ia.
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