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Warszawa, 13 grudnia 2021 roku 

 

ORZECZENIE nr 24/2021 

 

Komisja Odwoławcza w składzie: 

1. Jakub Kasprzak – Przewodniczący 

2. Konrad Andrzej Politowicz 

3. Maciej Dobrowolski 

4. Filip Sondij 

 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30 listopada i 2 grudnia 2021 roku odwołania właścicielki konia  

p. Manueli Wasiak od orzeczenia Komisji Technicznej przy Warszawskim Torze Wyścigów Konnych – Służewiec 

nr 205 z dnia 31 października 2021 roku dot. dyskwalifikacji zaprzęgu nr 7 (Buzyrys, powożąca Manuela Wasiak) 

po gonitwie 1 (413) w związku z naruszeniem przepisu dotyczącego prawidłowości chodu w gonitwie dla 

kłusaków, tj. przejścia w chód inny niż czysty kłus na odcinku 200 metrów przed celownikiem orzeka: 
 

 utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej przy Warszawskim Torze Wyścigów 

Konnych - Służewiec nr 205 z dnia 31 października 2021 roku dot. dyskwalifikacji zaprzęgu nr 7 

(Buzyrys, powożąca Manuela Wasiak) za naruszenie przepisu §86 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych. 

 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 31 października 2021 r., po gonitwie nr 1 (413) Komisja Techniczna wszczęła postępowanie z urzędu 

w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością dotyczącą sposobu poruszania się konia z zaprzęgu nr 7 – Buzyrys – 

powożąca M. Wasiak, który minął celownik w gonitwie na miejscu czwartym. Jako podstawę wskazano naruszenie 

przepisu §86 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w 

sprawie regulaminu wyścigów konnych.  

 Od powyższego orzeczenia, w kwestii dotyczącej dyskwalifikacji, odwołanie złożyła właścicielka i trener 

zaprzęgu p. Manuela Wasiak w ustawowym terminie 3 dni - orzeczenie nr 205 odebrane 15 listopada 2021 r. 

(informacja uzyskana od Komisji Technicznej w dniu 8 grudnia 2021 r.). Odwołanie wysłane listem poleconym w 

dniu 18 listopada 2021 roku do Komisji Technicznej w Warszawie wpłynęło 24 listopada 2021 roku, następnie 

przekazane zostało do Komisji Odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 29 listopada 2021 r. 

 Odwołująca się wskazuje, że „Zarówno podczas wyścigu jak i po dokładnym przeanalizowaniu powtórki biegu 
nie zauważyłam zmiany chodu, ani pomylenia kroku przez mojego konia. (...) koń w fazie przyśpieszenia pomylił 

kroki zadnich kończyn – taką opinię KT (Komisji Technicznej) mógł spowodować fakt wydłużenia kroku jednej z 

kończyn, jednak po obejrzeniu gonitwy „klatka po klatce” widać, że koń porusza się czystym kłusem zgodnie z    
§84 ust. 1 pkt 1 (w takcie na dwa, przy diagonalnej kolejności stawiania kopyt)”. 

 Komisja Odwoławcza zapoznała się z materiałem dowodowym, przedłożonym przez Komisję Techniczną w 

postaci nagrań wideo, zarówno opublikowanych w mediach przez organizatora gonitw na Torze Służewiec – 

Totalizator Sportowy o. Wyścigi Konne, jak również nagrań z kamer technicznych rejestrujących przebieg gonitw. 

Na ich podstawie stwierdzono, że kłusak Buzyrys (zaprzęg nr 7) na prostej finiszowej minął znacznik (tablica w 

biało-czerwoną szachownicę) określający odcinek 200 m. do celownika chodem prawidłowym (ok. 3 min. 24 sek. 

nagrania gonitwy opublikowanego na platformie YouTube pod adresem: 

https://youtu.be/gnt7kZK3PKU?list=PLz2XGSrV4HoT4RIj-9FSRU4yea2TSrDUC). Następnie, po kilku krokach 

(ok. 3 min 28 sek.)  dwukrotnie nieznacznie zaznaczył nieregularny chód (zadnie kończyny poruszały się szybciej 

niż przednie). Ponownie, na około 50 metrów przed celownikiem (3 min 34 sek – 3 min 36 sek filmu), wałach 

Buzyrys zaznacza chód nieregularny, tzn. w takcie na trzy (szybsze stawianie zadnich kończyn względem 

przednich). W wyniku takiego sposobu chodu zad konia przemieszczał się galopem z fazą zawieszenia (i stąd brak 

wymaganego przepisem §84 ust. 1 pkt 1 taktu na dwa). Poruszając się w opisany sposób, zaprzęg kończy gonitwę 

na czwartym miejscu. Komisja Techniczna mając dostęp do nagrań oraz na podstawie obserwacji sędziów jadących 

wzdłuż wyścigu podjęła prawidłową decyzję o dyskwalifikacji zaprzęgu nr 7 (Buzyrys) w oparciu o zapis 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów 

konnych „Zaprzęg, który brał udział w gonitwie, podlega dyskwalifikacji, jeżeli koń z tego zaprzęgu przeszedł w 

danej gonitwie w chód inny niż czysty kłus na odcinku 200 m przed celownikiem, jeżeli początek 200 m odcinka 
został wyraźnie oznakowany”, który wyraźnie wskazuje, że jakakolwiek odmienność chodu (w tym brak dwutaktu 

lub brak diagonalnego stawiania kopyt) od zdefiniowanego w §84 ust. 1 pkt 1 na oznaczonym odcinku jest 

bezwzględną podstawą do dyskwalifikacji. 



KOMISJA ODWOŁAWCZA 
PRZY POLSKIM KLUBIE WYŚCIGÓW KONNYCH 

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa 

e-mail: pkwk@pkwk.org 

 

2 

Mając na uwadze powyższe Komisja Odwoławcza orzekła jak w sentencji. 
 

Podstawa prawna: Art 26 ust. 6 Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych w zw. art. 109 §2 ustawy Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 437 §1 ustawy Kodeks postępowania karnego, a także §40 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych. 

 

 

Pouczenie: 

Od niniejszego orzeczenia odwołanie nie służy. 

 

 

 

1. Jakub Kasprzak – Przewodniczący   …..…………………………………… 

2. Konrad A. Politowicz    ………………… 

3. Maciej Dobrowolski    ……………………….……………… 

4. Filip Sondij     …..…………………………………… 

 

 

 


