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Waĺszawa, 8 paździemikaŻU2l rokll

ORZECZENIE nr 161202l

Komisja odwďawcza w składzie:
l. JakubKasprzak-Przewodniczący
2. Konrad Andrzej Politowicz
3. Maciej Dobľowolski
4. Filip Sondij

po Íozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 6 puŹdziemika 202l roku odwďania współwłaściciela klaczy Jenny of Success

p. Karoliny Kamińskiej od otzeczenia Komisji Technicznej pĺzy'Ýłarszawskim Torze Wyścigów Konnych _ Służewiec nr 159

z dnia 26 wľześnia 2021 rokll dot. pľzesunięcia klaczy Jenny of Success (eździec Karolina Kamińska) z l-go miejsca po gonitwie

nr3(328-NagľodaCaľdei)napodstawiepľzepisu$76ust5oraz$113ustlpkt9wZw.zs74pkt4lit.aib'pkt5lit'gipkt6
Rozporądzeĺia Ministra Rolnictwa i Rozwoju '$ĺsiz dn1a24 maĺca20l6 r. w sprawie ľegulaminu wyścigów konnych orzeka:

- utrzymać }Y mocy zaskaľżone orzeczenie Komisji Technicznej przy Warszawskim Torze Wyścigów Konnych - Slużewiec

nr 159 z dnia 26 września 2021 roku dot. przesunięcia klaczy nr 1 (Jenny Of Success; jeździec Karolina Kamińska)
na podstawie przepisu $ 7ó ust 5 oraz $ 113 ust l pkt 9 w zĺtv.z $ 74 pkt 4lit. a i b' pkt 5 tit. g i pkt 6Rozporządzenĺa Ministra
Rolnictwa ĺ Rozrvoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych.

UZASADNIENIE
W dniu 26 września 202l ĺ. po gonitwie nr 3 (328 _ Nagroda Caĺdei) Komisja Techniczna wszczęła postępowanie

na podstawie protestu złożonego pÍzez lÍenera klaczy Dakini p. Saliha Plavac, któľego koí zajął ll-gie miejsce w wyścigu. Tľener

Plavac protestował przeciwko jeżdżcowi Kaľolinie Kamińskiej w zvłięku z jej ze złą technicznie i niebezpieczną jazdą na klaczy

Jenny of Success, w wyniku której pľzeszkadzała ona klaczy Dakini (eżdziec Maľtin Smec) na pľostej finiszowej poprzez

potľącanie i odprowadzanie. To z kolei miało wpĘw na zajęcie przez klacz dosiadaną pÍzez Martina Smeca - Dakini, miejsca

za koniem, który jej przeszkadzał. Z uwagi na brzmienie pľzepisu $ 7ó ust 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych Komisja Techniczna zadecydowała o przesunięciu klaczy

Jenny of Success z l-go miejsca na miejsce bezpośrednio za koniem, któremu pĺzeszkadzała (tj za kl. Dakini) i tym samym ustaliła

następujący wynik gonitwy:

1. m-ce Dakini
2.m-ce Jenny Of Success
3. m-ce Scarlett Jive
4. m-ce Iskĺa one
5. m_ce Joy Beľe

Komisja Techniczna po przeprowadzenill czynrlości wyjaśniających, w tym przesłuchaĺiu jeźdżców - K' Kamińskiej

oraz M. Smeca, uznała bezspomą winę K' Kamińskiej w doprowadzeniu do ww' sytuacji' Powyższe ustalenia Komisji Technicznej

dały jej prawo do zastosowania przepisu $ 76 ust 5 Rozporądzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w
sprawie regulaminu wyścigów konnych, który nakazuje przesunąć konia bioľącego tldział w gonitwie, jeżeli ten "był prowadzony

przez jeźdźca w taki sposób, że przeszkadzał innemu koniowi !!!p!fuj@b!L hóremu przeszkadzano, minqł celownik po koniu,

który przeszkadzał, komisja techniczna, ustalajqc wynik gonitwy, przeslĄ,la konia, który przeszkadzał, na miejsce bezpośrednio

po miejscu konia, któľemu pľzeszkadzał"
od powyższego otzeczenia, odwołanie złoĘł współwłaściciel pľzesuniętego konia p. Karolina Kamińska,

w ustawowym terminie 3 dni (oľzeczenie odebrane w dniu 28 września 202l r., odwďanie złożone osobiście do Komisji Technicznej

28 września 202l r.). Komisja odwoławcza przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych otrqmała dokumentację spľawy w dniu

4 puŹdziemika202l r.

odwďująca się Kaľolina Kamińska wnosi o "ponowne przeanalizowanie przebiegu gonitwy" i "anulowanie werdyktu Komisji

Technicznej o przesunięciu mojego konia (Jenny of Success)". Jednocześnie K. Kamińska wskazuje, że "M. Srnec na klaczy Dakíni
u,5lszedł na prostq tiniszowq duĄm kołem, następnie przecinajqc drogę dwóm koniom zboczył w lewq stronę i wówczas doszło

do kontaktu między korimi. Po ým zdarzeniu doszło do walki (...) Dosiadana przez nią klacz w odpowÍedzi również zaczeła zbaczać

do środka bieżni, przeszkadzaiqc klaczv Dakini. Dosiadajqc jej delikatnie kontrowałąm tor jazdy swojej klaczy, udeľzajqc jq batem

w łopatkę' Jednak nie przyniosło to skutku. Dżokej Srnec również nic nie robił aby unikľląć opisanej sytuacji. Klącz Dąkini
nie została zbitą z chodu, a jeździec cały czas posyłał swojego konią. W żadnym momencie podczas wąlki nie wyprzedził klaczy

Jenny ofSuccess, a wykorzystując sytuację ým bardziej podjeżd:żał do walczqcych koni"'
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Komisja odwoławcza na podstawie otrzymanych dokumentów, w ým pľotokołów z przesłuchań obydwu jeźdźęów oraz mateľiałów

video opublikowanym na platformie Youtube przez orgaĺizatoľa gonitw Totalizator Sportowy oddziú, Wyścigi Konne Służewiec
pod adľesem https://www.youtube.com/watch?v=iiBpFK87UTA i zapisów technicznych z kameĺ na prostej finiszowej ustaliła'

że oba konie (Dakini oraz Jenny of Success) pľaktycznie jednocześnie wysĄ na prostą finiszową. K|acz Jenny of Success
galopowała przy wewnętrznej barierze, a Dakini bliżej środka toru. Na około 500m do celownika klacz Dakini zaczęła zmieniać

toĺ jazdy do wewnątľz przy widocznej pľóbie kontľowaĺia ze stľony dosiadającego ją M. Srneca. Następnie (bez opisanego pÍzez

K. Kamińską w odwołaniu kontaktu) to Jenny of Success zacąła odchodzió na zewnętrzny tor, odpľowadzając będącą obok niej

klacz Dakini, by następnie kilkukľotnie ją potľącić (najpierw na około 320 metrze, następnie 220, l50 i l l0 metrze do celownika).
'Ý'ĺ międzyczasie K. Kamińska nie przeciwdziałała w sposób skuteczny schodzeniu k|aczy na zewnątrz. Pľóbowała uĘé bat,

ale wyłącznie do tľzykľotnego machnięcia od prawej strony pľzy głowie konia po 3-cim potľąceniu' Dakini będąca cały czas

aktywnie pobudzana przez dosiadającego ją M. Srnecą miała stratę nie więksą niż "szyja" do Jenny of Success. Po ostatnim
potľąceniu, odległość między końmi stwierdzonapÍzez sędziego u celownika wyniosła ''1l2 długości''. Na podstawie zapisu video

Komisja odwoławcza zavwaia, że stwieľdzenie jakoby Jenny of Success ''kładła się na bat'' nie zostało potwieľdzone poniewa'ż,

bat został użryty raz i to wyłącznie jako ''straszak" poprzez machanie przy ýowie konia na około l70 metrze przed celownikiem.
Jednocześnie z\łraca uwagę, że jeździec nie zľobił nic przez 400 metľów aby w sposób skuteczny zapobiec wyłamywaniu
Jenny of Success na zewnętrzny toľ i tym samym zapobiec całemu incydentowi. obydwa konie ukońcryły gonitwę zbaczając zlinii
prostej do wewnątrz bieżni o okďo 15 metľów. Klacz Dakini walcąc od 400 metra pľzed celownikiem z Jenny of Success'

nie mogła jej ''przejść'' ponieważ' pľesja powodowana pÍzez rywalkę w postaci kilkukĺotnego potrącenia, jak również samęgo

odprowadzanie na bardziej zev,łnętÍzr,y toľ ewidentnie miała wpĘw na ostatecznie zajęte miejsce w celowniku (Il-gie). Również
sama postawa klaczy Jenny of Success w wyścigu, niewielka tőżnica względem drugiego konia, niemożliwość łatwego ''odejścia''
od rywalki sugeruje, że gdyby nie całe zdarzeĺie Dakini mogłaby zająé |epsze miejsce niz koń pľzeszkadzający'

Tym samym Komisja odwoławcza stwieľdza, że Komisja Techniczna prawidłowo zinterpretowďa zdaĺzeĺia, które nastąpiĘ
w tym wyścigu oľaz podjęła słuszną decyzję w opaľciu o stwieľdzenie, że wynikiem przeszkadzania było zajęcie miejsca przez konia

poszkodowanego po koniu, który przeszkadzał.

Mając na uwadze powyŻsze Komisja odwoławcza orzekłajak w sentencji.

Podstawą prawną: Art 26 ust. 6 Ustawy z dnia ]8 stycznia 2001 r. o wyścigach konrtych w Zw. art. 109 s 2 ustawy Kodeks

postępowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 437 s l ustawy Kodeks postępowania karnego, ą także $ 40 Rozporzqdzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju lIlsi z dnia 24 marca 2016 r. w spľawie regulaminu wyścigów konnych.

Pouczenĺe:

od niniejszego oĺzeczenia nie sfuży odwołanie.
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