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ORZECZENIE nr

15/2021

Komisja odwoławcza w składzię:
1. Jakub Kasprzak - Przewodniczący
2. Maciej Dobrowolski
3. Korľad Andrzej Politowicz

4.

Filip Sondij

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 i 2 puździemika}D7l roku odwołania trenera Franciszka Wołoszyna od orzeczenla
Komisji Technicznej przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - PaĘnice nr 16 z dnia 5 wĺześnia2021' rol<ll,
dot' kary pieniężnej nałożonej po gonitwie nĺ a (W58) w związku z niewłaściwym przygotowaniem klaczy Caipirinha (nĺ l)
do gonitwy, w wyniku czegoklacz galopowała w odstępie za stawką pozostałych koni od Startu, a celownik osiągnęła zę stratą
l 32 odległościza poprzedzającym ją koniem oľzeka:

zmienić zaskarŻone orzeczęnię Komisji Technicmej przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych
nr 16 z dnia 5 wrzeŚnia}}2l roku w ten sposób że:

-

Partynicę

- zmĺenić kwalifikację pra\ťną przewĺnienia pľzypisanego ukaranemu Fľanciszkowĺ WołosrynowĺelÍminując z niej
$ 11ó ust 1 pkt 1 Rozpoľządzenia MinĺstľaRolnictwa i Rozrľoju Wsĺ z dnia 24 marca20l6 r. w spľawie ľegulamĺnu
wyścigów konnych i pľzyjmując,że cryn stanowĺ naľuszenĺe przepisu $ 34 ust 2 pkt 1 w ztt|ł.z $ 113 ust 1pkt 9

Rozpoľządzenia MinĺstľaRolnĺctrľa ĺ Rozwoju Wsĺ z dnia 24 mařca 2016 r. w spľawie ľegulaminu wyścigów
konnych;
-

w pozostaĘm zakľesie zaskarżone oľzeczenĺe utrrymać w mocy.

UZASADNIENIE
W dniu 5 wľześnia202I r., po gonitwie rľ 4 (W58) Komisja Techniczrra wszczęłapostępowanie wyjaśniające względem
udziału w tym wyścigu klaczy Caipirinha. Na podstawie obseľwacj i oraz po pľzesłuchaniu tręnęra konia Franciszka
Wołoszyną zarzuciłamu niewłaściweprzygotowanie konia do udziału w gonitwie. W wyniku tegok|acz w żadnym momencie
nie wzięła czynnego udziafu w rywalizacji. Biegła na końcu stawki stopniowo powiększając stľatę względem pozostaĘch koni
uczestniczących w wyścigu. ostatęcznie minęła celownik jako ostatnia - 132 długoścido konia poprzedzającego. W związku
ze stwierdzonym naruszenięm przepisów wyścigowych Komisja Techniczna nałoĘłana trenera Franciszka Wďoszyna karę
pieniężną w wysokości300 złotych (słownie: trzysta złorych). Jako podstawę prawną wskazano naruszenie przepisu $1 13 ust.
l pkt 7 i9w rvł.z$34 ust.2 pkÍ 1 i $ l16 ust 1pkÍ lRozporząďzeniaMinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24marca
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych.
od powyższego orzęczęnią w kwestii ďoĘczącej popełnienia zara.llcarLego crynu (zaskarżenie w całości),
odwďanie złoĘłtreneĺFranciszęk Wołoszyn w ustawowym tęrminie 3 dni - orzeczenię rľ 16 odebrane w dniu 9 września
202l r. odwďanię do Komisji Technicmej we Wrocławiu wpłynęło13 września 202l r. (wysłane listem poleconym w dniu
10 wľzęśnia202l r.). odwołanie wrazz dokumentacją ptzekazane zostało do Komisji odwoławczej przy Polskim Klubie
Wyścigów Konnych w dniu 27 wrześniaZD2l r.
odwofujący wskazuje w odwďaniu, że ,JÝie wie'' dlaczego klacz tak słabo zaprezentowała się w gonitwie' Informuje
w odwďaniu, Że po przesfuchaniu przez Komisję Techniczna ,,Udał się do stajni gościnnej, gdzie stwierdził u konin wyraźnq
kulawizny''. Jednocześnie tľener Wďoszyn zarzuaił Komisji Technicznej we Wrocławiu brak przesfuchania jeźdźca

w powyższej sprawie oruz zýoslł wnioski o przesfuchanie đalszychosób, jako świadków odnośniestanu zdrowia konia
po gonitwie.

Komisja odwoławcza po zapoznaniu się

z

materiałami dowodowymi przesłanymi przez Komisję Technicmą
odbyło się w dniu 15 września 202l (data na protokole z przesfuchania
we Wrocławiu stwierdza, że przesfuchanie jeźđźca
_ 10 dni po wyścigu),w któľym to dosiadający k|aczy Ravshanbęk Mannanbek Uulu wyjaśnia, że ,J{oń w wyścigu szedł
ciężko, ýle ile mógł. Nie był w stanie utrzymać się za ostatnim koniem. Nie goniłem go. W trąkcie gonitwy nie czuł u konią
żadnej nieregularności. Dopiero po minięciu celowniką i próbie zatrzymania poczuł, że kon idzie źle." Wedfug informacji

,
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Komisji Technicmej dyzurny lekarz weterynarii pełniącym w tym dniu obowiązki, nie zýaszał żaďĺych uwag odnośnie
zdrowia koni, którę braĘ udział w tym wyścigu. Jędnoczęśnie Komisja odwoławcza zwraca uwagę' że również tręner
Wołoszyn nie zgłosiłfaktu zaobserwowanej kulawizny do dyzurnego |ękarza weterynarii w dniu wyŚcigu, do czego jest
zobligowany zapisem $ 34 ust 2 pkr 5 ,,Do obowiqzków treneľą należy zgłaszanie dyżurnemu lekarzowi weterynarii, przed
i po gonitwie, podejrzenia ząchorowanią konią". Dodatkowo nie wywiązanie się z tego obowiązku jest usankcjonowane
odpowiedzialnościądyscyplinarnązawartą w zapisie $114 pkt 5 Rozporządzeniai podlega karze upomnienia, nagany lub
karze pieniężnej.

W związku z czym Komisja

nie bięrzę pod uwagę wyjaśnień ďotyczących ewentualnej
że zgromadzony w spĺawie dotychczas materiał dowodowy jest

odwoławcza

kllawiznylzachorowania konia, zatazem przyjmując,

wystarczający dla ustaleni a szczegőłőw przebiegu gonitwy i udziafu w niej klaczy Caipirinha. To zaśpowoduje, że dodatkowe
wnioski złoŻonę przez obwinionego Są zbędne, sfużą jedynie przewlekaniu spÍawy i podlegają z tego Ęrtufu pominięciu.
W tej sytuacji Komisja ođwoławczaustaliła, żeklacz Caipirinha została zapisanaiwzięła udział w dniu 5 wrzęśnia202l

r. w gonitwie II grupy na dystansie 3200 m. Był to jej pierwszy staĺt od 11 sierpnia 201.9 r. Na obrazie z gonitwy
PaĘnice pod linkiem
opublikowanym ptzez orgaĺizatora Wrocławski Tor Wyścigów Konnych

https://www.youtube.com/watch?v=SuVVlwiNN Y widać, Żę klacz od startu nie podýała za stawką 5 pozostaĘch koni,
galopując ze stratą kilku długości.Po około 2000 metrów odległośćzaczęła się powiększai, aby w celowniku osiągnąó
wskazane w wyniku technicmym 132 długości.Mając na uwadze zapis w ustawie o wyścigachkonnych Art. Ż pkr 2 czym
są gonitwy - ,,publiczne próby, których zadaniem jest ocenq stopnia dzielności koni, przeprowądząne ną torach wyścigowych
zgodnie z przepisami ustąwy i regulaminem wyścigów konnych" oraz zaďania jakie są postawione przed trenerami koni
wyścigowych,w tym w $ 34 ust 2 pkt I Rozporządzęnia: ,,włąściweprzygotowąnie konią do udziąłu w gonitwie", Komisja
odwoławcza w pełni podziela zasadność zarzuil postawionego tręnerowi Franciszkowi Wďoszynowi przez Komisję
Techniczną we Wrocławiu. Klacz Caipirinha nie została prawidłowo prrygotowana do tak wymagającej wyhzymałościowo
gonitwy, na skutęk czego nie podýała za pozostaĘmi końmi i nie podjęła z nimi rywaIizacji. Możliwośćoceny stopnia jej
dzielności na podstawie tego występu nie jest zatęm Z powyższego powodu możliwa. Być może koń tęn nie ma takich
możliwoŚci' aby ścigaćsię na takim dystansie, jednak za dobóľ odpowiedniej gonitwy - biorąc pod uwagę predysporycje konia
- odpowiedzialny jest właściciellub osoba przez niego upowa'źniona. Decydując się na zapis do wyścigu,bierze na siebie
pełną odpowiedzialność zaudział i występ konia, a uprzednio jego właściwepľZygotowanie stosownie do warunków wybranej
gonitwy. Dodatkowo Komisja odwoławcza orzekając w powyższej sprawie Z}^naca uwagę na inne aspekĘ takiego ,,występu''
konia, jak graw totalizatorzę i związane zĘm zaufanie graczy do trenerów orazwizeranek wyścigów konnych. Traktowanię
gonitw jak - niejako - dodatkowego heningu dla konia i związane z tym lekcewuŻenie graczy i kibiców, stawia wyścigikonne
w bardzo niekoľzystnym świetle.
Mając na uwadzę powyższe Komisja odwoławcza orzekła jak w sentencji.
Podstawa prqwną: Aľt 26 ust. 6 Ustawy z dnia 18 sýcznia 200I ľ. o wyścigach konnych w Zw. ąľt. l09 s 2 ustąw Kodeks
postępowania w spľawach o wylcroczenia oľaz art' 437 s l ustąwy Kodeks postępowąnią karnego, ą tąk:że $40 Rozporzqdzenią
Ministrą Rolnictwą i Ronłoju ĺľsiz dnią 24 maľcą 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych.

Pouczenie:
właściwegoze względu na położenie toru wyścigowego
Rejonowego
odwołanie
do
Sądu
oľzeczenia
sŁuĘ
niniejszego
od
w tęrminie 14 dni od dnia doľęczenia orzeczenia Komisji odwoławczej wraz z uzasadnieniem. Wniesienie odwołania
nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję odwoławczą.
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