
KOMISJA TECHNICZNA

Hĺpodrom 5opot
Wrocław, J.8 sĺerpnia Ż027 r

orzeczenie KomisJi Technĺcznej nr 23

z dnia ].8 sĺerpnia Ża27 r'

Komĺsja Techniczna przy Hipodr.omie Sopot w Sopocie w składzie:
Małgorzata Szewczyk - Przewodhĺcząca
Krzysztof Ksztoń

Agnieszka Kupczak
postanawia:

zdyskwalifĺkować ogĺera Hosco DE BoZoULs z l - go mĺejsca w gonÍtwie nľ 6 (519) rozegranej w dniu
L7 lĺpca 2021 roku w Sopocíe oraz ustalić następujący wynik gonítwy:

l m-ce - koń nr 5 - Galito de Bozouls

ll m-ce - koń nr 7 _ Awrad At Khalediah

lll m-ce - koń nr 4 - Ussam de Caľrere

lV m-ee koń nr 1 _ Terrior

V m_ce koń nr 2 _ Eksuperans TR

Dyskwalifikacja z l-go miejsca - koń nr 6 - l-losco de Bozpuls

Uzasadnienie:

W dniu 17 lipca 202t r, na wniosek Komĺsjĺ Technicznej w Sopoeie, od ogiera Hosco de Bozouls,
po gonitwĺe nr 6 (S19), pobrana została próba w celu zbadania na zwartość w organizmie
n iedozwolonych środ ków dopingujących.

W dniu 13 sierpnia 202! r, z Laboratoĺre des Courses Hippiques w Verrĺeres le Buĺsson (Fľancja) do
Polskĺego Klubu Wyścĺgów Konnych wpłynął wynĺk informujący o obecnoścĺ substancji prawnie
zabronionej w badanej próbie, W dniu 1'3 sieľpn.ia właścĺciel,konÍa S. A' R. L' Mezagrĺi trener Cornelĺa
Fraĺsl zostali powíadomieni o pozytywnym wy'n'iku próby A. Żadn,a z uprawnĺonyeh osób nie ztożyla
wnĺosku o przeprowadzenie badania drugiej próbki w te_rminĺe i trybie okreśĺonyrn W s 1o7
Rozporządzenia Ministra Rolnĺctwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 rnarca 2016 w sprawĺe regulamĺnu
wyścigów konnych (,Dz. U. z 18 kwietnia 2016r, poz, 536, dalej .,Regulamin WyścĘów Konnych,,).
Wgbec powyższego naleźało orzec jak w sentenc}i.

Podstawaprawna:537ust.2pkt1,pkt6orazpkt8,s77ust.Lpkt11,$104ust.1,s1ozwzwiązku
z ust. ]. pkt 6 Załącznĺka nr 6 Begulaminu Wyścigów Konnych.

od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do Komisji odwoławczej w terminie 3 dni od dnĺa
doręczenia orzeczenia Wraz z uzasadnieniem za pośrednĺctwem Komĺsji Technĺcznej.
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