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Zar ząďzenie Przewodn iczące go Komisj i Odwoławcz ej nr

02 / 202|

Na skutek pisma sędziów obserwatoľów p. Małgorzaty Fabiańskiej oraz p' Pauliny Kos z dnia 27 wrześĺia202l toku

-

đoĘczącegowniosku o ukaranie tľeneľów koni biorących udział w gonitwie nľ 9 w dniu 19 wľześnia202l roku

Przewodniczący Komisji odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych

zarządza:
przekazać. pismo sędziów obserwatoľów z dnia 27 września 202l' r. do Komisji Technicznej pľzy Waľszawskim

Toľze Wyścigów Konnych - Służewieccelem wszczęcia postępowania wyjaśnĺającegowzględem tľeneľĺĺw
wskazanych w piśmĺew związku ze stwieľdzonymi nieprawidłowościamĺdotyczącymi przygotowania koni
do gonĺtwy.

UZASADNIENIE

W dniu 28

września202l roku do Komisji odwoławczej wpĘnęło pismo sędziów obserwatorów,

ktőrzy w dniu 19 wĺześnia2021 roku pehili obowiązki w trakcie dnia wyścigowego na Warszawskim Torze Wyścigów

Konnych - Służewiec. Podczas prezentacji koni do gonitwy nľ 9 w tym dniu, zýaszające stwierdziły, że większość
koni mających brać udział w wyścigusprawiała duże problemy 1eźdżcomoraz prowaďzącym (nie jest przygotowana
do gonitwy). Może to stanowić podstawę odpowiedzialności z Ęrtułu naruszenia przepisów Rozpoľządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r' w spľawie regulaminu wyścigów konnych (w szczególĺości
z $ 34

ust.2pktlwzw.z

$ l13 ust. 1pkt9 iust.2 Rozporządzenia).

Jak przedstawiono w pľzedmiotowym piśmie:klacz Endecja

Kabardovem

iz

AA

upadła wrazz dosiadającym go Aleksandrem

powodu odniesionych urazów stwieľdzonych przez dyzurnego lekarza weterynaľii nie została

dopuszczona do gonitwy; z kolei ogier Axoid

AA swoim zachowaniem sprawiał na tyle

dużo kłopotów, że dosiadająca

go Joanna Balcerska z obawy o swoje i innych uczestników bezpieczeństwo odmówiła uđziałuw gonitwie - koń został

AA

zarőwno pľzed jak i po gonitwie był trudne do opanowaniuprzez

z $ 39

ust 2 Rozporządzenia zostaĘ przekazane Komisji Technicznej

z gonitwy wycofany; Sekľetariat II W oraz Asuan
dosiadaj ących ich jeźdźcow.

Powyższe nieprawidłowościzgodnie

w tľakcie prrygotowań do gonitwy jak i bezpośrednio po jej ľozegraniu - za pośrednictwem Przewodniczącej Komisji

Technicmej

p. A. Litwiniak. Jak wynika

postępowanie dyscyplinaľne

z

z

regulacji

$ ll7

Rozporządzenia "Komisja techniczną wszczyna

uľzędu qlbo na wniosek organizatora wyścigów konnych, sędzíego technicarcgo,

właścicieląkonią, kieľownika stajni, tľenera, jeźdźca(powożqcego), dyżuľnego lekąrza weterynarii lub dyżurnego
lekaľza medycyny." Tymczasem brak jest informacji w publikowanych na stľonie www.tosluzewiec'pl komunikatach

Komisji Technicznej zaľówno o wpĘnięciu wniosku o wszczęcie postępowania względem tľenerów koni zapisanych
do gonitwy nľ 9 w dniu 19 września 2021 r. (zgodnie z informacją zawartą w piśmie p. MaŁgorzaĘ Fabiańskiej
oraz p. Pauliny Kos), jak również o ewentualnie podjęĘch w tej sprawie rozstrrygnięciach, do czego zobowiązuje
Komisję Technicmą i organizatora wyścigów brzmienie $ 38 ust. 4 i 5 Rozpoľządzenia.
Uzasadnia to wydanie niniejszego zarządzenia.

Jakub

