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oRzECzENIE nľ 18/2021
Komisja odwoławcza w składzie:

l.
2.
3.
4.

Jakub Kaspľzak-Pľzewodniczący

Konĺad Andrzej Politowicz
Maciej Dobrowolski

Filip Sondij

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10 listopada 202l roklt odwołania dżokeja Wiaczesława Szymczuka
oď oľzeczenia Komisji Technicznej przy Warszawskim Torze Wyścigów Konnych - Służewiecnĺ2l0 z ďnia
3l paździemika2}Zl roku orzeka:
odwołanie uwzględnĺć oraz uchylić zaskaľżone oľzeczenie KomĺsjĺTechnicznej pľzy Waľszawskim Toľze
Wyścigów Konnych - Slużewiec nr 210 z ďnia 3l paździeľnika202l ľoku ĺ przel<azać, sprawę Komisjĺ
Technĺcznej do ponownego rozpoznania celem wydania rozstľzygnięcia meľytoľycznego w przedmĺocie
zastosowania $ 7ó ust. ó Rozporządzenia Ministľa Rolnictwa ĺ Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie
ľegulamĺnu wyścigów konnych i stosownego ustalenia wyniku gonitwy nľ ó (418).

UZASADNIENIE
W dniu 3l paździemka 202l r. po gonitwie nľ 6 (418) dżokej Wiaczesław Szymczuk dosiadający ogiera Nafea
-V,IlĺztŻ
z Gór (nr 11)
Khalediah (ĺlr 7) złoĘłpľotest przeciwko Aslanowi Kaľdanov dosiadającemu ogieľa
został
zmlszony
do mliany
o zajechanie drogi na pľostej Íiniszowej i przeszkadzaniu, w wyniku czego W. Szymczuk
toru galopowania i utľacił możliwośćuzyskania lepszego rezultatu. Komisja Techniczna na dľodze postępowania

Al

wyjaśniającego oddaliła pÍotest jeżďźca S4ĺmczuka w kwestii zamiany miejsc, w opaľciu o stwieľdzenie, że zaistniała
sýuacja nie miała wpływu na miejsca jakie konie osiągnęĘ w celowniku. JednoczeŚnie odrębnym oľZeczeniem (w 2l|
w ww. gonitwie w sposób,
z 3l październka 202l ľ.) KT zarzuciła A. Kardonovowi prowadzenie konia z
który doprowaďził ďo niebezpiecanej sýuacji - najpierw zajeŻdŻając dľogę ogierowi Nafea Al Khalediah, co z kolei
spowodowało opaľcie się go o galopującą obok klacz Pustynna Gwiazda, a następnie zmuszenie dżokeja Szymczuka
do wycofania konia i ponownego rozpoczęcia finiszu, po objechaniu gľupy koni'
od orzeczenia Komisji Technicmej nr2l0 zđnia3lpaźđziernka}lZldżokej Szymczuk, którego protest został
w tej częścioddalony, złoĘłodwołanie w ustawowym terminie 3 dni (orzeczenie odebrane w dniu 3 listopada 202l r.,
odwołanie złoŻone do Komisji Technicznej w tym samym dniu tj. 3 listopada 202l r'), które wpĘnęło do Komisji
odwoławczej pľzy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 8 listopada 202l t. orzeczenie zostało zaskarżone
w całościodnośnie ďecyzji Komisji Technicznej w kwestii jego nieuwzględnienia.

ĺr ll

odwołujący się wskazuje, Że był faulowany poprzez zablokowanie jego toru galopowania, a następnie
"zmuszony do powstrzymania ogiera (Nďeą Al Khalediah) i tym samym wybicie go z rytmu galopu orąz dodątkowo
oparcie się o będqca obok klacz Pustynna Gwiązdą. Jeździec konia nľ 11 (Wiraż z Gór) nie zapobiegał w żadľrym

momencie kolizji, co miało wpływ na koítcovry wynik gonitwy."

Komisja odwoławcza szczegółowo przeanalizowała przedłożone dokumenty dotyczące ww. sprawy'

przede wszystkim zapisy wideo (oťrcjalĺymateriał dostępny na platformie YouTube oraz zapis techniczne z gonitwy).
Na podstawie załączonych materiałów Komisja odwoławcza ustaliła, Że jeździec Kaľdanov pieľwszy raz pobudził

konia Wiľażz Gór batem na około 480 metrze pľzed metą. Zrobiłto gwałtownie, bez wcześniejszego zasygnalizowania
koniowi uderzenia. W wyniku czego ogieľ zareagował nagłą zmianą toru na bardziej wewnętrzny. W tym samym
momencie jadący za nim dżokej Szymczuk na koniu Nafea Al Khalediah rozpoczął finisz, mając wolne miejsce.
Reakcja konia Wiľaż z Gór spowodowała pierwsze wybicie z rytm|J ogieľa Nafea Al Khalediah , poprzez wstrzymanie
goprzez dosiadającego go jeźdźcai oparcie się na będącej po jego lewej stronie klaczy Pusýnna Gwiazda. Kolejne
zajechanie dľogi miało miejsce na około 440 metrze do celownika w wyniku ponownie źle iniepottzebnie użytego bata
przez jeźďźca Kardanova. wiÍażz Gór całkowite zalnk'ný drogę galopuj ącym za nim koniom Nafea Al Khalediah
i Pustynna Gwiazda' W tym samym momencie dżokej Szymczuk dalej powstrzymuje dosiadanego ogiera i kieruje

,J

go na zewnętrzny tor, aby ponownie rozpocząć finisz. Ostatecznie osiąga celownik na piąým miejscu ze stratą

,ľ
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6 długoścido konia'V,ĺlĺaŻzGór, który ukończył gonitwę na miejscu czwartym. Klacz PustynnaGwiazda osiągnęła
metę na miejscu siódmym.

ZdaniemKomisji odwoławczej w omawianym pľązpadku nastąpiło naruszenie pľzepisu dotyczącego rozgrylvania
gonitwy zgodnie zprzepisami regulaminu wyścigów konnych ($ 76 ust. 6)poprzez,,pľowadzenie koniąw gonitwie
przez jeźdźcaw tąki sposób, że pľzeszkadzał kilku koniom i w wyniku tego konie, którym przeszkadzano, minęĘ
celownik po koniu, który pľzeszkadzał". ogier Nafea Al Khalediah rozpoczął finisz na około 480 metrów pľzed

celownikiem, mając wystarczająco miejsca aby przejśćpomiędzy k|aczą Pustynna Gwiazđa,a będącym po jego prawej
stronie ogierem ĺNlraŻ z Góľ. Do momentu incydentu (galopując z ďa\szej porycji) nownał się zklaczą, ale z powodu
zamknięcia drogi nie mógł dalej galopować swoim torem. Różnica w odległościach na celowniku pomiędzy końmi
na 4-tym i 5-tym miejscu, stwierdzona pÍzez sędziego u celownika (6 dfugości)była wynikiem wcześniejszego
wstľzymania ogiera Nafea Al Khalediah (w ľeakcji na jazdę A. Kardanov na koniu lVlraŻ z Góľ), oparcia się o będącą
po lewej stronie klacz PustynnaGwiazda oraz koniecznością objechania gľupy koni, aby ponownie rozpocząć walkę
o dobľe miejsce. Podobnie klacz PustynnaGwiazda w wyniku ww. zajśénie miała możliwościswobodnego galopu,
a dosiadający jej jeździec nie mógł przezto wykorzystać wszystkich możliwościkonia.
Mając na uwadze brzĺrienie $ 76 ust. 6 Rozporządzenia, nakazuje on Komisji Techniczrej (Ęb obligatoryjny
,,komisja techniczną, ustalajqc wynik gonitwy, ptzesuwa konía, który przeszkadzał, na miejsce bezpośrednio po miejscu
konią, któľemu przeszkadzał i który zajqł najbardziej odległe miejsce") dokonanie zmianw ustalonym wyniku gonitwy
w każdym przypadku ustalenia, iżÍaktprzeszkadzanĺa mógł wpĘnąć na szanse poszczególnych koni na uczestnictwo
w dalszej części gonitwy na lepszym poziomie, przeŁJaďające się na ostateczną kolejność,zajęĘch miejsc. oceny tej
dokonuje się z uwzględnieniem rzeczywistej sýuacji na toÍze w chwili przeszkadzania i po jego zaistnieniu, bacząc
jednak, iż przepis $ 76 ust. 6 Rozpoľządzenia ma chĺonić przede wszystkim tych, którym przeszkadzano.

Zatem poszukiwania Komisji Technicmej podstaw faĘczrych dla zaingerowania w wynik gonitwy ustalony
w celowniku były w tym przypadku konieczne. Nie może ujśćuwadze fakt spľzecmościustaleń i ľozstľzygnięć
wyrażonych w Orzeczeniu Komisji Technicznej nľ 2l0 i 2l1. otóŻ ustalenia dot. zachowania jeźdźcaKaľdanova
(orzeczenie nĺ 2l1) i jego następstw obligowały Komisji Technicznej także do zmiany wyniku gonitwy' czego domagał
się W. Szymczuk - zaśsprzeczne ztym nieuwzględnienie w tej części protestu W. Szymczuka(Orzeczenie nľ 2l0)
odbyło się w kontrze do cý. przepisów.
Komisja Techniczra, kÍórej przekazano sprawę do ponownego rozpozlania, orzeka w granicach, w jakich
nastąpiło przekazanie. Zapatrywania prawne i wskazania Komisji odwoławczej co do dalszego postępowania
sąwiążące.
Mając powyŻsze nauwadze, Komisja odwoławcza oľzekła jak w sentencji.

s 2 ustaw
Kodelrspostępowaniawspľawachowykľoczeniaorcrząľt.437s1i2iąľt.44Is1i3ustawyKodelrspostępowąnią
Podstaylą prcwną: Art 26 ust. 6 Ustawy z dnią 18 sýcznia 200I r. o wyścigach konľrych w zw. art. I09

kaľnego a tąkże $ 40 Rozporzqdzenia Ministra Rolnictwą i Rozwoju ĺľsiz dnią 24 mąrcą 20I6 r. w sprawie ľegulaminu
wyścigów konnych.
Pouczenie:

od niniejszego orzeczenia odwołanie nie słuĄ
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