
KOMISJA TECHNICZNA
Hipodrom Sopot

25 sierpnia 202L r.

Orzeczenie Komisji Technicznej nr 24
z dnia 25 sierpnia 202t r.

Komisja Techniczna W składzie:
1) Małgorzata Szewczyk - przewodnicząca
2) Krzysztof Ksztoń
3) Agnieszka Kupczak
4) Małgorzata Nawrot
5) Alicja Zawgorodna

W związku z informacją otrzymaną w dniu 13 sierpnia 202t r' przez Polski
Klub Wyścigów Konnych (dalej także: ,,PKWK") z GIE Laboratoire des Courses
Hippiques W Verriěres le Buisson (Francja), stwierdzającą obecność
niedozwolonego środka dopingującego W postaci altrenogestu
w badanej próbie pobranej od ogiera Hosco de Bozouls po gonitwie nr 6 (S19)
rozegranej w dniu L7 lipca 2o2I r., Komisja Techniczna wszczęła z urzędu
czyn ności wyjaśniające.

Komisja Techniczna zarzuciła trener Corneliĺ Fraisl, trenującej ogiera Hosco
de Bozouls, naruszenie przepĺsów Rozporządzenia Minĺstra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 marca 20L6 r. W sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U'
z dnia 18 kwietnia 2016 r., poz. 536, dalej ,,Regulamin Wyścigów Konnych'')
poprzez naruszenie obowiązku polegającego na zabezpieczeniu ogiera Hosco de
Bozouls przed gonitwą nr 6 (S19) rozgrywaną w dniu 17 lipca 202L r. przed
podaniem niedozwolonych środków dopingujących W postaci altrenogestu, tj.
zarzut popełnienia przewĺnienia wskazanego w S 34 ust. 2 pkt 1W zW. z 9 113
ust. 1 pkt 9 Regulaminu Wyścigów Konnych w zw. z ust, 1 pkt 3 i 6 załącznika nr
6 do Regulaminu Wyścigów Konnych.

Po rozpoznaniu sprawy w dniu 18 sierpnia 202I r., w tym po analizie
raportu sporządzonego w GIE Laboratoire des Courses Hippiqes w Verrĺěres le
Buisson (Francja), przesłuchaniu trener Cornelĺi Fraisl, analĺzie oświadczenia
dostarczonego przez trenera oraz analizĺe oświadczenia lekarsko-
weterynaryjnego wystawionego przez lek. wet' Barbarę Jandzis - Szafir, Komisja
Techniczna postanowiła :

1. uznać trener Cornelię Fraisl za winną popełnienia zarzucanego jej
przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu obowiązku
zabezpieczenia ogiera Hosco de Bozouls przed gonitwą nr 6 (S19)
rozegraną W dniu L7 lipca 202I r. przed podaniem niedozwolonych
środków dopingujących W postaci altrenogestu, tj. przewinienie
dyscyplinarne określone w $ 34 ust.2 pkt 1w zw. z s 113 ust. 1pkt 9
Regulaminu Wyścigów Konnych w zw. z ust. 1 pkt 3 i 6 załącznika nr 6 do
Regulamĺnu Wyścigów Konnych ;

2. wymierzyć trener Cornelii Fraĺsl, za wskazane wyżej w pkt 1 przewinienĺe
dyscyplinarne, karę pienięzną w wysokości 6'000 złotych (słownie: sześć
tysięcy) na podstawie $ 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, s 34 ust. 2 pkt 1 w zw. z $
113 ust. 1pkt9 Regulaminu Wyścigów Konnych w zw.z ust. 1pkt 3 ĺ6
załącznika nr 6 do Regulaminu Wyścigów Konnych oraz art. 23 pkt 2 i art.



24 pkt 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych
(D2.U.2017.t94 t.j. z dnia 20L7.01.31, dalej,,Ustawa").

UZASADNIENIE:
Po gonitwĺe nr 6 (S19) rozgrywanej w dniu 17 lipca 202t r., Komisja

Techniczna zleciła przeprowadzenie próby na obecność w organizmie konĺa Hosco
de Bozouls środków zabronionych.

W dniu 13 sierpnia 202L r. z GIE Laboratoire des Courses Hippiques
w Verriěres le Buisson (Francja) wpłynęła do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
informacja stwierdzająca obecność niedozwolonego środka dopingującego
w postaci altrenogestu w badanej próbie pobranej od ogĺera Hosco de Bozouls.

W dniu 13 sierpnia 202t r. trener Cornelia Fraisl iwłaściciel konia S.A.R.L.
Mezagri zostali powiadomieni o pozytywnym wyniku pierwszej próbki (A).

W dniu 18 sierpnia 202I r. trener Cornelia Fraisl złoŻyła pismo, w którym
oświadczyła, Że rezygnuje z przeprowadzenia badania drugiej próbki (B).
Właściciel konia S.A.R.L. Mezagri w dniu 20 sierpnia 202L r.r przesłał pismo
w którym oświadcza , Że rezygnuje z badania drugiej próbki (B).

Orzeczeniem nr 23 z dnia 1B sierpnia 202L r. Komisja Techniczna
zdyskwalifikowała ogĺera Hosco de Bozouls z l-go mĺejsca zajętego w gonitwĺe nr
6 (S19) rozegranej 17 lipca 202I r. na Torze Wyścigowym Hipodrom Sopot.

W dniu 18 sierpnia 202I r. trener Cornelia Fraisl złoŻyła wyjaśnienia przed
Komisją Techniczną. Wskazała, Że prowadzonym przez nĺą ośrodku trenĺngowo-
hodowlanym niektóre klacze źrebne otrzymująl z przepisu lekarza weterynariĺ
Barbary Jandzis-Szafir jako dodatek do paszy treściwej, preparat Regumate
Equine, który zawiera aĺtrenogest. Karmienie koni będących w treningu odbywa
się poprzez zadawanie paszy do oddzielnych wiader, przypisanych osobno do
każdego konia' Karmienie koni hodowlanych odbywa się poprzez nabieranie
paszy z wózka paszowego tym samym zestawiem wiader i uzupełnĺanie w tych
wiadrach paszy o konieczne dodatki - w tym także o preparat Regumate Equine.
Zarówno wózek paszowy, jak i wiadra używane do karmĺenĺa przechowywane są
w tym samym pomĺeszczenĺu służącym do przygotowania pasz. Trener Cornelia
Fraisl wskazała, Że zazwyczaj osobiścĺe przygotowuje paszę/ jednak w czasie jej
nieobecności zajmują się tym inne osoby z obsługi stajni, według jej zaleceń. Tak
było między innymi w dniach 10 - 11 lĺpca 202I r. (tydzień przed omawianym
startem konia Hosco de Bozouls), kiedy trener Fraisl była na wyścigach
w Sopocie. Według niej podczas karmĺenia musĺało dojść do pomyłkowego użycia
wiadra, w którym przygotowywane są porcje dla koni hodowlanych, do zadania
paszy treściwej koniowĺ Hosco de Bozouls, przez co substancja zabroniona
(altrenogest), której pozostałości znajdowały się W wiadrze, dostała się do
organizmu konia' Trener wykluczyła możliwość podania konĺowi Hosco de Bozouls
środka zawierającego altrenogest podczas drugiego weekendu wyścigowego
w Sopocie (17-18 lipca 2021 r.) twierdząc, Że na hipodromie konie dostawały
tylko czysty owies i nie było tam dostępu do preparatu Regumate Equine. Na
pytanie Komisji o charakter konia Hosco de Bozouls, trener odpowiedziała,
że jest to jeden z najłatwiejszych w obsłudze koni, jakie ma W stajni, który nie
przejawia żadnych zachowań agresywnych lub jurnych.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 ust. 1 Regulaminu Wyścigów Konnych
niedozwoĺonymi środkami dopingującymi dla koni są substancje hormonalne i ich
syntetyczne odpowiedniki, do których zalicza się altrenogest. Jest to syntetyczny
progesteron, który wykorzystuje się W zapobĺeganiu wczesnej zamieralności
zarodków u ciężarnych klaczy. W przypadku podania altrenogestu młodym
ogierom może to wpływać na zmniejszenie ich pobudliwość seksualnej



i minimalizować ryzyko występowania zachowań agresywnych na tym tle (Heidi
A. Brady, PhD; Nĺkki N. Johnson, BS; C. Scott Whisnant, PhD; Samuel D. Prien,
PhD; and J. M. Hellman, DVM Effects of oral Altrenogest on Testĺcular
Parameters, Steroĺdal Profĺles, and Seminal Characterĺstĺcs ĺn Young Stallions
rssT).

W ocenie Komisji Technicznej, biorąc pod uwagę zebrany w sprawie
materiał dowodowy nie budzi wątpliwości, Że trener Cornelia Fraisl nie dopełniła
wynikającego z Regulaminu obowiązku zabezpĺeczenia ogiera Hosco de Bozouls
przed podaniem niedozwolonych środków dopingujących.

Wymierzając karę, Komisja Techniczna uwzględniła stopień winy
i postawę trener Cornelii Fraisl, która złoŻyła obszerne wyjaśnienia oraz
przedstawiła dowody.
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Przewodnicząca Komisji - Małgorzata Szewczyk

Z-ca Przewodniczącego Komisji Technicznej - Małgorzata Nawrot
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Członek Komisji - Krzysztof Ksztoń

Członek Komisjĺ - Agnieszka Kupczak

Członek Komisji - Alicja Zawgorodna

od powyższego orzeczenĺa przysługuje odwołanĺe do Komĺsjĺ odwoławczej
w termĺnĺe 3 dnĺ od dnia doręczenĺa orzeczenĺa Wraz z uzasadnieniem - za
pośrednĺctwem Komĺsjĺ Technĺcznej. Wniesĺenĺe odwołanĺa nĺe wstrzymuje
wykonania kary orzeczonej przez Komĺsję Technĺczną, osoba ukarana karą
pĺeniężną wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK
w termĺnie 14 dnĺ od dnia doręczenĺa orzeczenĺa,

otrzymałem/-am w dnĺu
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