
KoMISJA oDwoŁAwCZA
PRZY PoLSKIM KLUBIE wyŚcIcow KoNNYCH

ul. Puławska Ż66, 02-684 Warszawa
e_mail: pkwk@pkwk.oľg

po ľozpoztaniu na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 202 l ľoku odwołania współwłaściciela kon ia p. Małgorzaty Pilipczuk od orzsczenia
Komisji Technicmej przy 'Ý,ĺarszawskim Torze WyŚcigów Konnycłr - Służęwiec ,, ś3 , "ariu lz częÍwca 202l toku,
dot. dyskwalifikacji konia ĺľ 4 (Spĺýna; jeźÄziec Bolot Kalysbek Uulu) po gonitwie l (97) napodstawie pľzepisu $ 77 ust l pkt 9
Rozporądzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 'ý,ĺsi z drua24 marca20l6 i. w spĺawie ľegulaminl wyścigów konnych,

orzel<a:
utrzymać. }v mocy zaskarżone orzeczenie Komisii Technicznej pľzy Warszawskim Toľze Wyścigrĺw Konnych - Służewiecnľ 53 z dnia 12 czerĄtvca 2021 roku dot. äyskwatifikacji'kđnia nľ 4 (Sprýna; jeźLdziec Bolot Kalysbek Uulu)na podstawie przepisu $ 77 ust 1 pkt 9 Rozpoľądzenia Ministra Rolnictwa í Ŕo"woju Wsi z dnia 24 marea 2016 r.
w spľawie ľegulaminu wyścigów konnych.

UZASADNIENIE
W dniu 12 czetwca2021 r. napodstawie informacji ohąłnanej od sędziego u wagi po gonitwie nr l (9l),Komisja Technicma

wszczęła postępowanie zutzędu pľzeciwko jeźdźcowi Bolotowi Kalysbek Uulu, w 
^riąrlr" 

r" stwieľdzoną ii"zaupo gonitwie
nadwagą względem wagi prĄętej do gonitwy. Waga stwieľdzona po gonitwie *yľlo'iłu 57,3kg, prrelrĺacĄąc urtaoňą *ugę
do wyścigu o 2,3 kg. Ył związku naľuszeniem pĺzepisu $ 77 ust l pkt_9 RozporądzěniaMinistia Řólnl"t*u i Rozwoju Wsi'z dnia
24 muca201'6r.klacz Spľýna, któľą dosiadał B. Kalysbek Uulu i Ąęła miejśce czwartę w gonitwieo została zdyskwalifikowana-

od powyzszego ovnczenia. w kwestii dotycące1 dyskwaiiÍikacjl, odwołanie žłoirył wspőłwłaścióiel klaczy Spĺytna
p. Małgorzata Pilipczuk w ustawowym teľminie 3 dru - orzęczęnie nĺ 53 oděbrane w dniu 14 częrwca2127 ľ. odwďanie đo rońis.;l
Technicmej w Waĺszawie wpłynęło w dniu 15 czeÍwca2}Zl r., następnie przekazanedo Komisji odwďawczej pľzy Polskim Klubie
Wyścigów Konnych w dniu 22 czętwca 202l t. Z powodu bľaku potwieľdzenia odbioľu oruečzenia nr fi pľžez osoby upľawnionedo odwołania, Komisja odwďawcza w dniu 23 częrwca 20źl roku zwľőciła się do Komisji Tecinicmej w Warsza*ię
o uzupełnienie bľaków formalnych. W dniu 4 sieľpnia 202l.ľoku do Komisji odwďawczej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych
wpłyngły dokumenty potwieľdzające datę odbioru oĺzeczeniaprzez p' M. Pilipczuk'

odwďująca się nie z$ad.za się z decyzjąKomisji Techniczrej dotycącĄdyskwalifikaciiHaczy Sprýna z powodu stwierdzonej
qo.e9ni.twie nadwagi więksĄ niżZ kgu jeźdźra Bolota Kalysbek Uulu. wskazuje, ze ĺadwaganĺé ,nr.iLuła ż ułęao. (umyślnego
działania) jeźdżra w kwestii đoĘcącej przygotowania się do gonitwy, a wyłącznie z tiudnych"waľunków'atmo.ĺerý"^yin
panujących przedrozegraniem gonitwy. około 10 minut przed wysóĺgĺem, kiedy Ĺonie odbywały p.oony galop, zaczęłarię i.*u;ąca
kilkanaście minut burza zbardm intensyr,vnymi opadami dęszczu. Komisja Techniczna ' po*óau uaLu -oiĺi*os"i u"'pĺec^ąo
rczegĺania gonitwy (widocmość nie większa niż 300 m), przesunęła raplanowany start z chwilą ustania opadów iblľzy.trbnie wräz
z jeźÄźcami cały czas pĺzebywały na biemi wyścigowej w okolicach *äs'yny staľtowej, co spŇodowało, ze ubrania j eźdźúw oraz
cały sprzęt,'który podlega ĺegulaminowemu sprawdzeniu podczas ważenią'nádmieľnie äasiąknęły wodą'

Komisja odvłoła'wcza na podstawie otľzymanej dokumentacji ustaliłą co następuje:
Komisja Techniczra w W-aľs'zawie słusmie posąpiłą nie decyäując się na ľozgiywanie wyścigu w tak ękstľemalnie tľudnychi niebezpiecmych waľunkach atmosfeĺycmych. Zarazem rómiš;ä odwďawcä zwÍaca '*"ię, Że naczslĺlą zasadą práwa
wyścigowego jest zasada zapewniania równości szans koniom bioiącym udzial w publicmych p"ľóĹach dzielnośbi. zapewnieniu
Ą zasady ma służyć m.in. waga, jakąmająponieśókonie w gonitwach,wynikającaze^szczegóiowychwarunków. Zgodnie'zzapisem
$ 77 ust. 1 pkt 9 Rozpoĺądzenia Ministľa Rolnictwa i Rozrvoju Wsi z đruď ż4 mwca 2ő16 ľ. w sprawie reguläminu wysäĺgow
konnych "Koŕl, lďóry brał udziął w gonitwie, podlega dystcwalffikacji, jeżeli waga jeźdźca, hóľy go aoiĺąaa, ,prárdžop
po gonitwie, okazała się niższa co najmniej o 0,5 kg 

.o.d 
wagi ustalonej przed gonimq7ub wższa wĺę"ői niz o 2 kg' chybä ze Wgľałgonitwę, pomimo niesionej nadwagi". Przepis ten obligatoryjnie nakłada na Řomisję Technicmą oĹoíia"eL ovšĹwálinn"iířoni

z powodu zby niskiej Lub zbyt wysokiej wagi stwieľdzonej po danej gonitwie (nie wskazując iônlĘffiEffiĘ&iliiiłu.;i
konia z powodu nieprawidłowej wagi niesionej w gonitwié doprowädziłby dô wypac'eňä 

'"n.., 
oĺginiÁcji pubíicmych pĺó_b

dzięlności oĺazmóg}by skutkować pľóbami oszukania ''systemu'' dotycącegő wag.
Komisja odwďawczp stwieľdza, żeKomisjaTechnicma pľawidłowołnteľpľetowała zdarzenia,któľe nastąpiły w tyn wyścigu

orazpodjęła sfusmą decyzję o dyskwalifikacji konia, nie wyciągając konsekwencji wzg|ędem jeźdźcow.
Mając na uwadze powyzszę Komisja odwďawcza orzekła jak w sentencji.

Podstąwa prcwna: Art 26 ust. 6 t]stawy z dnia ]8 
''y"?io 2001 r. o wyścigrrch konnych w 

^u. 
aľt. 109 s 2 ustavy Kodel<s

postępowania w sprawach o wkľoczenia oraz art. !17 s I ustau'y Kodeks postępowania karnego, a tąkże $ 40 Rozpőľzqdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju ĺľsi z dnia 24 marca 20 ] 6 r. , 

'prr*i" 
ľegulaminu ,yśrĺgór, kornyčh.

Komisja odwoławcza w składzię:
l. Jakub Kasprzak _ Pĺzewodnicący
2' MaciejDobľowolski
3. Konĺad Andrze.i Politowicz

od niniejszego oĺzeczęnia odwďanie nie słuzy.

l. Jakub Kasprzak - Pľzewodnicący

2, Konrad A. Politowioz
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3. Maciej Dobrowolski
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