KoMISJA oDwoŁAwCZA
PRZY PoLsKIM KLUBIE wyŚclcow KoNNYCH
ul. Puławska 266, 02-684 Waľszawa
e-mail: pkwk@pkwk.org
Warszawa, 3 grudnia 2021 roku

oRzEczEN|E nr23l20Żl
Komisja odwoławcza w składzię:
1.
JakubKasprzak_Przewodniczący
2.
Konrad Andľzej Politowicz
3.
Maciej Dobrowolski

4.

Filip Sondij

po ľozpomaĺriu na posiedzeniu w dniach 30 listopada i 3 grudnia 202l roku odwołania właścicielakonia Bieshan _ Aero Pegasus
Sp. z o. o., w któľej imięniu działa Członęk Zuządll Spółki Pan Michał Romanowski _ od oľzęczęnia Komisji Technicmej
przy'V,ĺarczawskim Torze Wyścigów Konnych - Służęwiec nr 23l z dnia 13 listopada 202l roku orzeka:

l.

zmienić zaskaľżone orzeczenie Komisji Technicznej przy Waĺszawskim Toľze Wyścigów Konnych
z dnia 13 listopada 2021 roku w ten sposób, że:

-

Służęwiec nľ 231

zmienić podstawę prawną rozstrzygnięcia przyjmując, że koń Bieshan startujący w dniu 13 listopada 202l r. w gonitwie

nr8znr9podlegadyskwaliÍikacjinapodstawie$77ust. 1pkt8RozporządzeniaMinistľaRolnictwaiRozwojuWsiw
sprawie regulaminu wyścigrĺwkonnych,

2.

w pozostalym zakresie, tj. w częścidot. ustalenia wyniku gonitwy' zaskarżone orzeczenie utrzymać w mocy
Uzasadnienie:

W dniu 13 listopada 202l r., po gonitwie nr 8, Komisja Tęchnicma przy Warszawskim Toľze Wyścigów Konnych
- Służewiec wydďa oĺzeczenię nĺ 23|, w którym orzekła o dyskwalifikacji konia Bieshan startującęgo w tej gonitwie z nr 9
(właścicielAero Pegasus Sp. z o.o. i Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.) z pierwszego miejsca oraz stosownię do porłyższego ustaliła
wynik gonitwy. Rozstrzygając Komisja Techniczna działałana podstawie informacji przekazaĺej pľzez sędziego u wagi, z której
wynikało, Żę waga k.dż. Bolota Kalysbeka Uulu, dosiadającego konia Bięshan spľawdzona po gonitwie okazała się niższa
o 900 gľam od jego wagi stwieľdzonej pľzed gonitwą. Informacje te znajdowały potwierdzenie w pľotokołachz wuŻeĺiaprzed
i po gonitwie (wskazanie pierwszego ważenia 59kg, wskazanie drugiego wuŻenia 58'lkg). Przesłuchany na ww' okoliczność
k.dż. Bolot Kalysbek Uulu wskazď' że jego waga pĺzed gonitwą wynosiła w rzeczywistości 58,3kg ,,i taka waga została prąjęta
przez sędziego na wadze" . Komisja Techniczna przesłuchała także sędziego u wagi p. Małgorzatę Nawrot, która podtrrymďa treść
zapisów z protokďów wtŻęĺiaw całości'Mając na uwadze poryższą na podstawie ww. dokumentacji, Komisja Techniczna
zdyskwalifikowďa konia Bieshan z pieľwszego miejsca (przyjmując jako podstawę prawną $ 77 ust. l pkt 9 Rozporządzenia
Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spľawie regulaminu wyścigów konnych, zgodnie zktórym to pľzepisem koń, który brał udziď
w gonitwie podlega dyskwaliÍíkacji' jeŻeli waga jeźdźcąktóry go dosiadał, sprawdzona po gonitwie, okazała się niższa co najmniej
o 0'5kg od wagi ustalonej przed gonitwą).

od powyższego oueczenia osoba uprawniona - właścicięlkonia Aeľo Pegasus Sp. z o. o.' w któĘ imieniu działa Człoĺek
Zarządu Spółki Pan Michď Romanowski - złozyłodwołanie w teľminie ustawowym 3 dni (orzeczenie odebranę w dniu l8 listopada
202l tokll: - odwołanie wysłane listem poleconym 22 listopada202l rokll, wpĘnęło do Komisji Technicznej 24 listopada2l2l roku;
dokumenty pĺzekazaĺe do Komisji odwoławczej w dniu 29 listopada 202l roku). W odwołaniu M. Romanowski zaskarŻa w całoŚci
ľozstrzygnięcie Komisji Technicznej, domagając się,,jego ucłlyleniaw całości'',wskazując zaÍazem,iż,,Przed gonitwq nr 8 waga

kdż. Bolota Kalysbeka Uulu zostałą ustalona przez sędzĺego u wagi na 58,0kg. łIĺagak.dz. Bolota Kalysbekn Uulu sprawdzona
po gonitwie nr 8 wynosiła 58, l kg, a więc była wyższa od wagi ustalonej pľzed gonitwą o 0' l kg".

Na podstawie dostaľczonych przez Komisję Techniczną ww. matęriałów, tľeściodwołania oľaz dodatkowych wyjaśnień
udzielonych następczo przez sędziego u wagi p. Małgorzatę Nawrot w jej wiadomości e-mail z dĺia 13 listopada 202l ĺ.
(czas nadania: godz. |4.06), Komisja odwoławcza ustaliłą co następuje:

W dniu 13 listopada 202l r. k.dŻ. Bolot Kalysbek Uulu korrystał z uwagi na jego kategorię jeździecką z lkg ulgi wagi na mocy
$ 57 ust. l pkt 4 Rozporządzenia. Uwzględniając waľunki gonitwy nr 8, powinien zatęm wędle zasad ogólnych dosiadać konia

Bięshanzwagą58kg(określonązgodniez$54ust'li2Rozporządzenia).Byłatowagaiĺnąĺizpodanawprogramie

wyścigowym, albowiem wydrukowano go w czasie, gdy posiadając mniej wygľanych gonitw, Bolot Kalysbek Uulu był jeszcze
praktykantem dżokejskim, a zatęm korzystał z ulgi wagi o lkg wyższej (pľogľam podał wagę Bolota Kalysbeka Uulu do gonitwy 8
jako 57kg). W dniu 13 listopada 202l r. Komisja Tęchniczna z uwagi na ,,niekorzystne" warunki atmosferyczne zdecydowała
o zwiększeniu obciązeń noszonych przezkonie o lkg na podstawie $ 58 ust. 6Rozporządzenia. W czasie wuŻenia doszło do omyłki
po stronie sędziego u wagi p. Małgoľzaty Nawrot' któľa w pľotokole wuŻenia jeżdźcówprzed gonitwą wpisała przy nazwisku
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Bolota Kalysbeka Uulu 59kg (zatem zgodnie z waľunkami gonitwy)' podczas gdy w rzeczywistości jego waga sprawdzona przed
gonitwą była ĺiŻsza - wynosiła 58'3kg (a więc już w tym momencie Bolot Kalysbek Uulu nię spełniałwarunków dopuszczenia
do udziału w gonitwie z uwagi na zbyt niską wagę, gdyŻ jego waga spĺawdzona przed gonitwą mieściłasię w zakresie podstaw

dyskwalifikacjiujętychw$77ust.lpkt8Rozporządzenia).Tejwiedzyjednaknaonczas-zuwaginapomyłkę-nieposiadała
sędzia u wagi' jak ľównież Komisja Techniczną któľej pľzekazano protokół z wuŻenia do gonitwy. Wskazuje to, iz Bolot Kalysbek
Uulu prawdopodobnie przygotował się do gonitwy na warunkach, jakie obowiązywały go w czasię, gdy posiadał inną kategoľię
jeździecką (i zgodnie z tľeściąpľogľamu + 1kg dołoŹony przez Komisję Techniczną), względnie przygotował się do gonitwy zgodnie
jej warunkami' jednak pomijając ów lkg dołoŹony pĺzez Komisję Technicmą. W kazdym z tych ptzypadków doszło do pomyłki,

z

a któľa nie zostďa w porę wychwycona. Wyniki spľawdzenia wagi po gonitwie miały tu jedynie znaczenie wtómę, wskazując
co pľawda Komisji Technicznej przesłanki dyskwalifikacji konia Bieshan z zajętego przez ĺiego pierwszego miejscą jednak nie te,
które były obiektywnie zgodne zę stanem faktycznym. Wydając zaskużonę orzęczęĺia Komisja Tęchniczna nie posiadďa jednak
wiedzy o omyłce w treści protokołu wuŻenia" a opierając się na posiadanej dokumentacji orzękła prawidłowo. Dopiero następczo
ujawnione informacje pozwoliły ustalió fakt ww' omyłki i zaruzem zbadai zasadność dyskwalifikacji - któľa także w stanie Ízęczy
analizowanym przez Komisję odwoławczą jęst nadal utľzymana. Dla stosowania przepisu $ 77 ust. l pkt 8 Rozporządzenia nie jest
istotne, kto i dlaczego się pomylił' licry się jedynie fakt uczestniczenia konia w gonitwie niosącego wagę niŻszą od ustalonej
waľunkami gonitwy o więcej niż 0'5kg' co w niniejszej sprawie miďo miejsce' W takim pľzypadku ww' przepis obliguje Komisję
Techniczną do zdyskwaliťtkowania konia. Wypada wszak wspomnieć tu również o treści$ 66 Rozporządzenią zgodnie z którym
to tľeneľ konia jest obowiązany zgłosić sędziemu u wagi wagę jeżdźcastosowną do waľunków gonitwy' a w przypadku pomyłki,
tręnęr może sprostować wagę do momęntu sygnału oznaczającego zakończęnię ważęnia jeźdźców do danej gonitwy. ozĺacza to,
Żę wuŻenie jeźdźcówpowinno podlegać kontroli równięż zę strony tręnęrów. Reasumując, orzeczenię Komisji Technicznej
w zakľęsię jego sentencji jest meľytorycmie prawidłowe, choć wymaga korekty w częścidot. podstawy pľawnej i uzasadnienia.
Natomiast brak jest podstaw do uchylenia zaskuŻonego orzęczęĺia zgodnie z żądaniem odwołującego, albowiem przedmiotowy
zakľes korekty oľzeczenia Komisji Technicznej nie wymaga pľowadzenia Żadnych dodatkowych czynności dowodowych.
Mając na uwadzępowższę Komisja odwoławcza orzekła jak w sentencji.
Podstawa prawna: Art 26 ust. 6 Ustawy z dnia ]8 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych w zw. art. I09 s 2 ustawy Kodeks
postępowania w sprawach o wylłoczenia oraz art. 437 s 1 ustawy Kodelłs postępowania karnego a talcże $ 40 Rozporzqdzenia
Ministra Rolnictwą i Rozwoju ĺtr/si z dnia 24 marca 20 ] 6 r. w spra:wie regulaminu wyścigów konnych.
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