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Warszawa, 12 listopada 2021 roku

ORZECZENIE nr 20/2021

Komisja odwoławcza w składzie:
l. Jakub Kasprzak-Pľzewodniczący
z. Konĺad Andľzej Politowicz
3. Maciej Dobľowolski
4. Filip Sondij

po rozpozraniu na posiedzeniu w dniu 10 listopada 202l roku odwołania ucznia oleksandra Ryzhak oď orzeczenia

Komisji Technicznej przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - PaĘnice nľ22 z dnia 16 paździemka2D2l roku
oľzeka:

utrzymać, w mocy zaskaľżone orzeczenie Komisji Technĺcznej przy Torze Wyścĺgów Konnych Wrocław
- Partynice nr 22 z dnia 1ó października 202l.

UZASADNIENIE

V/ dniu 16 paźđziemlka 202l roku w czasie rczgrywania gonitwy Nagroda Marszałka Województwa

Dolĺośląskiego nľ 4 (W79) Komisja Techniczna przy Torze Wyścigów Konnych Wrocław - Partynice zarzuclła
uczriowi oleksandľowi Ryzhak, iż na prostej finiszowej dziewięciokľotnie uderzył batem dosiadanego konia

nľ 9 Noranda, w związku z czym nałoĘła na niego karę finansową w wysokości 400 zł (słownie: czterysta z}oĘch).

Przepisy Regulaminu Wyścigów Konnych w $74 pkt 5 lit. d dopuszczają maksymalnie 6 pobudzeń batem na pľostej

finiszowej.
od orzeczenia odwołanie złoĘł uczefi oleksandr Ryzhak w ustawowym teľminie 3 dni (orzeczenie ođebrane

w dniu 18 paździemika 202l r., odwołanie wysłane pocztą do Komisji Technicznej - data stempla pocztowego

20 paźďziemka 202l r. - przyjęte w dniu 28 paŹdziemka 202l ľ.), które wpĘnęło do Komisji odwoławczej pľzy

Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 8 listopada 202l r.

odwołujący nie zgadza się z wysokością nałożonej na niego kary i wnioskując o jej obniżenie,
gdyż jak zamaczył, jest to jego ,,pierwsze naduĘcie bata podczas wszystkich wyścigów, w których brął udziął''.

Komisja odwoławcza, po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi w spľawie uznała, że nie ma podstaw

do obniżenia kary nałożonej przez Komisję Techniczną na ucmia oleksandra Ryzhak. Zachowanie polegające na

naduĄciu bata wobec konia podlega zawsze szczegółowej ocęnie i jest to ocena czyniona indywidualnie, w ľealiach

danej sprawy. NaleĄ brać pod uwagę szeregczynników, wskazujących na to, czy i na ile taka postawa jeźđżcabyła

szkodliwa i technicznie wadliwa. Nie może być w szczególności mowy o stosowaniu tu jakiegoś ,,taryťtkatoľa", zgodnie

zktórym dana|iczba udeľzeń ponad limit dopuszczony przepisami miałaby się pľzekładać na szĘwno ustaloną sankcję

pieniężną. Bat, jako pomoc' sfuży pobudzeniu konia, zwiększeniu jego akcji w galopie' względnie korekcie toru jazdy i
jako taki musi być stosowany celowo i ľozsądnie. Same przepisy Rozpoľządzenia na to wskazują, zakanljąc w ogóle

sięgania po bat, gdy nie może to wpłynąć na zachowanie konia, który bez tego np. wygry\ľa lub nie może już
prryspieszać.

W ocenie Komisji odwoławczej Komisja Techniczna dokonała właściwego waľtościowania wszystkich tych

okolicmości w realiach sprawy iwydała adekwatne ľozstrzygnięcie' Kaľa nie może uchodzić zaraĄco surową' a tylko
taka, jako przek*raczająca poziom przyznanej Komisji Technicznej swobody w stosowaniu reakcji na stwierdzone

naruszeniaprzepisów, podlegałaby ingeľencji ze stľony Komisji odwoławczej. Dodatkowo Komisja odwoławcza
wskazuje, że uczniowie będący jeźdtcaminajniŻszej kategorii jeździeckiej (najmniej doświadczonymi) nie mogą już na

początku swojej kaľiery wykazywać, się zachowaniami, które stanowią ewidentne naruszenie przepisów

Rozporządzenia. .W pľrypadku stwierdzenia takich zachowań zastosowana kara musi spehriać ľównież aspekt

wychowawczy.

Mając na uwadze powyższe Komisja odwoławcza orzekła jakw sentencji.
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Podstal,va pľawna: Art 26 ust. 6 Ustawy z dnia 18 sĘcznia 2001 ľ. o wyścigach konĺrych w zw. ąrt. 109 s 2 ustqwy

Kodeĺĺs postępowąnią w sprałach o wylcroczenia oľąz ąrt. 437 s 1 ustawy Kodelrs postępowania karnego, a talrże $ 40

Rozporzqdzenią Ministra Rolnictwą i Roałoju ll/si z dnia 24 marcą 20l6 ľ. w spľĺłłie regulaminuwyścigów konĺrych.

Pouczenĺe:

od niniejszego orzeczenia słuĘ odwołanie do Sądu Rejonowego właściwego ze wzg|ęďu na położenie toru
wyścigowego w teľminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Komisji odwoławczej wTaz z uzasadnieniem.
Wniesienie ođwołania nie wstrrymuje wykonania kary orzeczonej pľzezKomisję odwoławcą'

1. Jakub Kaspľzak-Przewodniczący

2. Konľad A. Politowicz

3. Maciej Dobrowolski

4. Filip Sondij

/.
t-
lt'-g-ł)e,#kł-?
H, ... J.

2


