
KOMISJA oDwoŁAwCZA
PRZY PoLSKIM KLUBIE wyŚcIcow KoNNYCH

ul' Puławska 266, 0Ż-684 Waľszawa
e-mail: pkwk@pkwk.oľg

Warszawa, 5 sieľpnia 202l roku

ORZECZENIE nr ll/2021

Komisja odwoławcza w składzie:
1. Jakub Kaspľzak- Przewodniczący
2. Maciej Dobrowolski
3. Konľad Andľzej Politowicz

po ľozpomaniu na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2021 roku odwołania trenera Kľzysúofa Ziemiańskiego od orzeczęnia
Komisji Technicznej prry lVarszawskim Toľze Wyścigów Konnych - Sfużewiec nľ l00 z drĺia}4lipcaZDZl roku, dot. kary
pienięznej nałożonej po gonitwie nĺ 5 (17l) w związku z nięwłaściwym przygotowaniem ogieľa Fabulous Las Vegas (nľ 2) do
gonitwy i związanym ztym spőźnienięm w przyprowadzeniu na padok przed gonitwą, co z kolęi spowodowało opóźnienie w
rozpoczęciu gonitwy

orzeka:

utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej przy Warszawskim Toľze Wyścigĺíw Konnych -
Służewiec nr 100 z dnia 24 lipca 2021 ľoku dot. niewłaściwego przygotowania konia nľ 2 Fabulous Las Vegas do
gonitwy nľ 5 (Nagrođa Demon Cluba) w związku z naruszeniem pľzepisu $1l3 ust. 1 pkt 7 i9 zu,. z $34 ust.2 pkt 1

Rozporząďzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych.

UZASADNIENTE

W dniu 24Iipca202l r., pľzed gonitwą nľ 5 (l7l) sędzia obserwator p. Paulina Kos poinformowała Komisję Techniczną,
Źe trener Krzysztof Ziemiański samowolnie wyprowadził do stajni konia Fabulous Las Yegas z padoku w trakcie pľezentacji
do gonitwy nĺ 5. Koń został przyprowadzony ponownie na padok o godzinie |1 .l5, czyli w chwili, kiedy planowo miała
rozpocząć się gonitwa. Powodem wypľowadzenia konia było zdjęcie przez niego nauszników i ogłowia oľaz trudności w ich
ponownym nałożeniu poza stajnią. 

'$I związku zę stwierdzonym naruszeniem przepisu porządkowego Komisja Techniczna
tałoŻyła na trenera Ziemiańskiego kaľę pienięŻną w rvysokości 500 złoých (słownie: pięćset złotych). Jako podstawę prawną
wskazano naruszenie przepisu $113 ust. 1 pkt 7 i9 w zw. z $34 ust.2 pkt l Rozporządzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 marca20l6 r' w spľawie regulaminu wyścigów konnych.

od powyższego orzeczenia, w kwestii doĘczącej kwaliÍikacji czyil] oÍaz wysokoŚci kary pienięznej, odwołanie złożył
tľenerKrzysztof Zięmiański w ustawowym terminie 3 dni - orzeczęnię nr l00 odebľane w dniu 28 lipca2021 ľ. odwołanie do
Komisji Techniczrrej w Warszawie złoŻone zostało w dniu 30 lipca 202l r., następnie przekazane do Komisji odwoławczej
pľzy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 2 sieľpnia 202l r.

odwołujący wskazuje, Że ,,ogier (Fabulous Las Vegas) nie jest łątwym koniem, dlatego zanuyczaj pľowadzq go d'wie
osoby i tąk też było Ęm razem. ogiera ubieraliśmy bąrdzo skrupulatnie wiedzqc, że nie możemy popełnić błędu, pomimo tego
udało mu się na padoku zrzucić ogłowie wrąz Z nąusznikąmi. Szybko reagujqc, wprowadziliśmy konia do zamykanego bolrsu
żeby ponownie je założyć (...) ale ogier był bąrdzo ągreswny, wspinał się i kopałw dľnłi. Iĺĺtedy postanowiłem, że jedynym
wyjściem jest zaprowadzenie go do mojej stajni, która jest w sqsiedztwie, oc4ryviście informujqc o tym sędziego na padoku.
Zajęło to kilka minut po czym zadzwoniłem do Komisji Technicznej z pytaniem czy mam wľócić z koniem na padok czy Komisja
podjęła decyzję o wycofaniu go (konia) z gonitwy - lecz nie otrzymałem odpowiedzi. ĺ4/obec tego koń wrócił na padok, po czym
uczestniczył w gonitwie ".

Wyjaśnienia złoĘła również p. Paulina Kos (pełniąca w tym dniu funkcję sędzia obserwatoľ), która oświaďczyła, Że

trener Ziemiański poinformował ją o fakcie odprowadzenia konia do stajni zchwilą, kiedy koń był już w,,tunelu'' łączącym
część wyścig ow ą zę stajniami.

Komisja odwoławcza zapomała Się z materiałem dowodowym, pľzedłożonym przez Komisję Techniczną,
w szczegőlnoŚci z nagraniami wideo, opublikowanymi w mediachprzezorgaĺizatora gonitw naTorze Sfużewiec -Totalizator
Spoľtowy o. wyścigi konne. Z filmu umieszczonego pod adľęsem https://www.youtube'com/watch?v:0yBjqhwoqUw wynika,
Że w Ęm dniu konia Fabulous Las Vegas prowadził jeden prowadzący (czas nagľania 2 godzina 55 minuta)' Dodatkowo,
zgodnie z informacją uzyskaną od p. Pauliny Kos, opuszczenie przez konia padoku do prezentacji zostało odnotowane już po

ľjjil''JJü 
-yprowadzeniu konia. Nie stwieľdzono wcześniejszych prób skontaktowania się tľeneľa Ziemiańskiegr r""^"ru 
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Zgođnie z przepisem $63 ,, Koíl biorqcy udział w gonitwie powinien być pľzyprowadzony na miejsce wskazane pľzez
organizatoľa wyścigów konnych nie później niż na 30 minut przed ľozpoczęciem gonitwy", natomiast zgodnie $75 ust. 3

,,Konie pozostajq rozsiodłane u wagi do cząsu spľawdzenia wagi wszystkich jeźdźców biorqcych udziął w gonitwie. Jeźdźcy
pozostajq w miejscu wążenia do cząsu zwolnienią ich pľzez sędziego u wagť'. Powyższe regulacje wyraźnie wskazują, żpkoÍl
nie może opuszczaćbez zgody Komisji Technicmej oraz sęđziego u wagi ,,miejsca wskazanego przez oľganizatora wyścigów
konnych''. W opisanym powyżej ptzedziale czasowym wszelkie działania đoĘczące poszczególnych uczestników wyścigu są
wyłącznie w gestii Komisji Technicmej oľaz sędziów spďniających swoje flnkcje na poszczególnych stanowiskach.

Samodzielne pođejmowanie decyzji, jak to miało miejsce w powyższym przypadku, prowadzi wyłącznie đo niepotľzebnego
zamĺeszania oraz ďezinformacji. Dodatkowo' samo zdarzenie polegające na zrzucęriu ogłowia na pađoku ptzezkonia, którego

sam tľener uważa za agľęsywlrego i trudnego do opanowania, potencjalnie rodziło ryzyko niebezpieczeŕtstwa dla pozostałych

uczestników gonitwy i osób obecnych podczas ptezentacji' Przygotowaniu takiego konia do gonitwy powinna towarzyszyó
szczegőlna ľzetelnośó, której następcza sfiacja przęczy (szczególnie wobec rozbieżności w relacji tręnera Ziemiańskiego ze

stanem ťaktycznym zarejestrowan1łn na materiale wideo). Problemy komunikacyjne na linii obwiniony - Komisja Technicma,
o których wspomina w odwďaniu tľeneľ Zięmiański oraz w oświadczeniu sędzia obserwator, miĄ chaľakter wtórny i
wynikĄ z uprzedniego zachowania henera Ziemiańskiego. Nie upľzedził on Komisji Techniczrej o swoich działaniach i nie
pozwolił Komisji z właściwym wyprzeđzeniem pľzygotować jej stanowiska. To zaś skutkowało opóŹnieniem w rozegľaniu
gonitwy, którę nie mogło być zakomunikowane pozostaĄrm jej uczestnikom i publicmości oraz stanowiło o jej zakłóceniu,
chocĺaŻby z uwagi na wydfużenie czasu oczekiwania na staľt do gonitwy innych koni i jeźdźców. Trzeba mieć na u-wadze, Że

dla niektórych pobuđliwych koni nie jest to sýuacja bez zrłaczęnia i czemu rozgľyrľanie gonitw ściśle według zaplanowanego

wcześniej haľmonogramu ma pľzeciwdziałać.

Jakkolwiek zatem Komisja odwoławcza dostĺzega, że ďziałanie trenera K. Ziemiańskiego było w swej genezie

podyktowane względami bezpieczeństwa, jednakże zdaniem Komisji odwďawczej nie może to przysłonić faktu, Że koń nie

był prawidłowo i na czas pľzygotowany do wyścigu, skoro swoim zachowaniem spowodował, że zďjý sobie nausmiki oraz

ogłowie, zaś đa\szę postępowanie trenera Ziemianskiego bez konsu|tacji z osobami odpowiedzialnymi doprowađziło do

opóźnienia.

Mając na uwadze powyższe Komisja odwďawcza orzekła jak w sentencji.

Podstawą prawną: Art 26 ust. 6 UStaW z dnia 18 sĘcznia 200] ľ. o wyścigach konnych w zw. aľt. 109 s2 ustąW Kodeks

postępowania w sprawach o wykroczenicł oraz art. 437 $1 ustnĺły Kodeks postępowania kaľnego, ą także s40 Rozporzqdzenia
Ministrą Rolnictwa i Rozwoju ĺľsi z dnią 24 maľcą 2016 r. w sprmłie regulaminuwyścigów konnych.

Pouczenie:
od niniejszego orzeczenia sŁuży odwďanie do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na pďożenie toru wyścigowego w
terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczęnia Komisji odwďawczej wraz Z uzasadnieniem. Wnięsienie odwďania nie

wstľzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję oďwołavĺczą.

1. Jakub Kasprzak *Przewoďnicący

2. Konľad A. Politowicz

3. Maciej Dobľowolski
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