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ORZECZENIE nr 0212022

Komisja odwoławcza w składzie:
l. Jakub Kasprzak-Przewodniczący
2. Konľad Andrzej Politowicz
3. KamilaMaryniak

po rozpomaniu na posiedzeniu w ďniach 27 i 28 maja 2022 roku odwołania współwłaściciela klaczy
Be my Giľl (GB) p' Łukasza Sucha od orzeczęnia Komisji Technicznej ptzy'V,Iarszawskim Torze Wyścigów Konnych
- Służewiec nĺ l8 z dnia 14 maja2022 roku orzeka:

1. Zmienić zaskarżone orzeczenie Komisji Techniczrej przy 'V,ĺarszawskim Torze Wyścigów Konnych
_ Służewiec nĺ 18 z dnia 14 maja2022 roku w ten sposóbo że uchylić zaskarżone oľzeczenie w części

dot' zĺriany kolejności koni i ustalenia wyniku gonitwy.

2. Umorzyć postępowanie w zakľesie naruszenia przepisu $ 76 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa w
spľawie ľegulaminu wyścigów konnych z uwagi na brak mamion naruszenia ww. przepisu w przedmiotowej

gonitwie oraz brak związku przlczynowego pomiędzy zachowaniem jeźďźca Konrada Mazuta, a faktem

minięcia celownika przezkonia Iva Grey po koniu Be my Girl.
3. Ustalić wynik gonitwy poprzez przywrócenie kolejności koni zgodnie z rzeczywistą kolejnością minięcia

celownika w gonitwie nľ 4 (43) - Nagľoda Westminster Wiosenna z dnia 14 maja2022 r.:

I m-ce - Jenny Of Success

II m-ce - Moonu
III m-ce - Be my Girl
IV m-ce - Iva Grey
V m-ce - Westminsteľ Cat
VI m-ce - Kena
VII m-ce - Charming Wiktoria
VIII m-ce - Cannacoľe
IX m-ce - Iskra One
X m-ce - Dakini

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2022 r. po gonitwie nr 4 (aĐ Nagroda Westminster Wiosenna protest złoĄł jeździec klaczy
Iva Grey (CZE) - Stefano Mura, zarnlcając dżokejowi Konľadowi Mazurowi, Że ten poprzez złą technicmie
i taktycmie jazdę na k|aczy Be my Girl (GB) przeszkođził (potľącił) na prostej fľriszowej ďosiađaną przez

zýaszającego - klacz Iva Grey. Wynikiem tego miało być zajęcie gorszego miejsca w gonitwie przez klacz Iva Grey
(miejsce IV w celowniku) - bezpośľednio po koniu Be my Girl (miejsce III w celowniku). Komisja Techniczna

na podstawie materiałów video z przebiegu wyścigu (zapis gonitwy widok z boku oraz oď pľzođu) oľaz

po przesłuchaniu zainteresowanych jeźdźców, uznała protest Stefano Mara za zasađny i ustaliła wynik gonitwy

z Zastosowaniem przepisu $ 76 ust. 5 Rozporządzenia Ministľa Rolnictwa w spľawie regulaminu wyścigów konnych,

pľzesuwając konia który przeszkadzał (kl. Be me Girl) z III-go miejsca, na miejsce bezpośrednio za koniem, któremu

przeszkadzano (kl. Iva Gľey) tj. na miejsce IV-te. Jednocześnie Komisja Technicma ukarała jeźđźca Konĺada Mazura

kaľa pieniężną3}} zł (słownie: 300 złotych) zazłątechnicznie itakĘcmie jazďę.

od powyzszego orzeczenia odwołanie złoirył współwłaściciel klaczy Be my Giľl - p. Łukasz Such,

w ustawowym teľminie 3 dni (orzeczenie odebrane w dniu |4 maja 2022 r', odwołanie wpĘnęło do Komisji
Technicmej w dniu l7 maja 2022 r .). Komplet dokumentów został przekazany do Komisj i odwoławczej przy Polskim

Klubie WyŚcigów Konnych w dniu 25 maja 2022 r' Orzeczenie zostało zaskarŻone w całości w zakľesie

pľzysługującego skaľżącemu uprawnienia - d. co do przesunięcia klaczy Be my Gir|zaklaczlvaGrey oraz ustalenia

stosownie do powyższego końcowego wyniku gonitwy odmiennie, niż to wynikało z rzeczywistej kolejności koni

w celowniku, na skutek uprzedniego stwieľdzenia faktu pľzeszkadzania. W szczególności skarżący wnosi w odwołaniu,

Że ,,dżokej Stefano Mura już w dystansie miał problemy z pľowadzeniem konią (koń galopował z wygięta głowq
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w prawq stronę) (...), a dżokej Mura nawet nie próbował tego korygowąć. ĺľ mojej opinii dżokej S. Muľa pľóbował
wcisnqć się między konie Wetmisnter Cąt a Be my Giľl, gdzie nie było wystarczajqco dużo miejsca, a niezbyt dobrze

prowadzqcej się klaczy już w dystansie nie ułątwiło to, iż koń był z prawej strony. Dlątego w mojej opinii klacz Iva Gľey
wystraszyła się, kiedy Stefano Muľa pľóbował wcisnqć się między ww. konie, a kiedy zorientowął się sam,

iż jest za mało miejsca postanowił wziqć konia celowo ,,na siebie'', a o całq sytuację obwinić Konľadą Mązurą. "

Komisja odwoławcza szczegółowo przeanalizowała przeđłoŻone dokumenty đoĘczące ww. Spľawy

(m. in. ProtokoĘ z przesłuchań obydwu jeźdźcow), ale pľzede wszystkim zapis video z gonitwy zamieszczony

na poľtalu YouTube przez organizatoľa gonitw w Waľszawie - Totalizatoľ Spoľtowy Sp. z o.o. oďdział wyścigi konne

oraz zapisy techniczne video dostarczoĺe pÍzez Komisję Techniczną (w tym nagranie gonitwy z widokiem koni na

pľostej ťrniszowej od przodu). Na podstawie ých dowodów Komisja odwoławcza ustaliła następujący pľzebieg

gonitwy w jej części istotnej dlarozstrzygnięcia w niniejszej sprawie:

l. obie klacze (Iva Grey oľaz Be my Girl) Wszły na prostą finiszową 
',szerokim 

toľem'', daleko od wewnętrzrej

bariery. Przy czym Be my Giľl ľozpoczęła ťrnisz od ok. 500m zajmując w tej fazie gonitwy V-te miejsce,

natomiast Iva Grey była wówczas VIII-ma (biegnąc tym samym torem co Be my Giľl) i czekając na ťtnisz,

który ľozpoc zęła mĺiej więcej od macznka 400m.

2. Be my Giľl walczyła zkIaczą Westminster Cat, która początkowo odprowadzała jąĺa bardziej Zewnętrzny tor,

by następnie oba konie powoli zaczęĘ schodzić na wewnętrme tory bieżni. Dosiadający Be my Giľl Konĺad
mazur 4-krotnie na prostej pobudził klacz batem zprawej stľony (najpierw na 470m, następne na 350m,250m
i 130m). Po każdym uĄciu bata klacz nieznacznie zmieniała tor galopowania, co było korygowane dość

szybko przez jeźďźca. Po trzecim uderzeniu walcząca z nią Westminster Cat została skieľowana pľzez

dosiadającego ją jeźđźca na bardziej wewnętľmy toľ, nie mogąc przejść pomiędzy Be my Giľl a Moonu.

Czwartę udeľzenie batem KonĺadaMazlĺa (na ok. 130m do celownika) spowodowało, Że klacz Be my Girl
zdecydowanie zmieniłator i zaczęła galopować za kl. Moonu. Po kilkudziesięciu metrach K. Mazur zamachał

batem z prawej strony głowy Be my Giľl, w wyniku czego klacz całkowicie zeszła w lewo, zbliŹając się
do toľu, po którym galopowała fieszcze w odstępie około l długości) klaczlva Grey. Na tym etapie nie doszło

do kontaktu między ww. końmi, cz! teŻ do zajechania dľogi.

3. Klacz lva Gľey, pod dż. Stefano Mura, od około 400m kiedy zaczęła finisz, stopniowo niwelowała stľatę

do prowadzących koni z 4 ďo 1 dfugości. Na ok. 100m pľzed celownikiem galopowała za Be my Girl
i zajmowała 4-te miejsce w stawce. Jednocześnie caĘ czas jeździec prowadził ją z zewnętrZnego toru

na bliższy wewnętrznej barierze. Na około 60 metľze przed celownikiem, klacz Iva Grey straciła równowagę
(poĘkając się) co jest widoczne na zapisie kamery od przodu. W tym samym momencie z jej pľawej stľony

zaczęła zb|iżać się klacz Be my Giľl. DŹokej S. Mura w wyniku utraty równowagi przez konia' najpieľw

powstľzymał klacz (wziął' na siebie), a następnie skierował ja w lewo (bliżej bariery) odchodząc od klaczy
Be my Giľl i nie kontynuował już aktywnej jazđy. Zachowanie S. Mura wskazuje, Że obawiając się potrącenia

z boku przez kI. Be my Girl podjął decyzję o wyprzeďzającym manewrze ucieczki w lewo, co jednak

nie zostało bezpośrednio wymuszone fizycznym kontakÍem między końmi. Materiał video nie pozwala

na pľzyjęcie, aby kontakt taki, jeżeli miał miejsce, przebiegał na tyle dynamicznie, aby nosił znamiona

przepychania/potľącania. Do celownikaklacz Iva Gľey dojechała jako czwarta, zaklaczą Be my Girl.
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Z dostępnych w sprawie dowodów, w szczególności materiałów video wynika, że obie klacze (Iva Grey oraz
Be my Girl) byĘ prowadzone przez jeźďźcőw w sposób daleki od prawidłowego) poprzez zmiany toru jazdy. Natomiast
samo oceniane zdarzenie' do którego doszło na około 60-50 metrów pľzeđ celownikiem, nie było zdaniem Komisji
odwoławczej spowodowane wyłącznie przez klacz Be my Giľl, a jlŻ na pewno ĺie przez,,takie prowadzenie konia
przez jeźdźcď', które wywołało ,,przeszkodzenie drugiemu koniowi'', w wyniku czego koń przeszkadzający na tym

ryskał. Reakcja klaczy Be my Giĺl poprzez ucieczkę w lewo od pokazanego jej bata nie była może gwahowna,

ale na pewno zaskakująca dla dosiadającego ją jeźdźca K. Mazura. Co pľawda, jako jeźđziec doświadczony i z duĘm
stażem, K. Mazuľ powinien się spodziewać tego typu reakcji, tym baľdziej że koń caĘ czas sygnalizował mniejszym
lub większym schodzeniem w lewo po każdoľazowym pobudzeniu go z pľawej strony. Sam incydent na postawie,

którego Komisja Techniczna uznała, że nastąpiło przeszkadzanie, był pľzede wszystkim spowodowany ptzez utratę

równowagi przez kIacz Iva Gľey oľaz zbý impulsywną ľeakcję dż. Stefano Mura. Właśnie to, zdaniem Komisji
odwoławczej, stanowiło główną WzycTWę zajęcia ptzez klacz Iva Gľey 4-go miejsca w celowniku.
Prawdopodobieństwo, że na odcinku ostatnich 50 metrów gonitwy klacz Iva Grey mogłaby na tyle poprawić, aby

osiągnąć rezuItat lepszy niż klacz Be my Giľl, jest minimalne i to nawet przy załoŻeniu, Że oba konie galopowaĘby
swoim torem i bez żaďny ch zal<łóceń.

Komisja odwoławcza nie doszukała się w opisywanym zdarzeniu ani celowego, ani też niezamierzonego
(pľzezniedbalstwo) ,'przeszkodzenila innemu koniowi'' przez jeźdźca Konĺada Manra orazumała, Żeklacz Be my Girl
nie była pľowadzona w gonitwie w taki sposób, że Wg.!&Ügp' klaczIva Grey minęła celownik zanią.

Komisja odwoławcza ZwÍaca uwagę' Że dla zastosowania regulacji $ 76 ust. 5 Rozporządzenia nie jest

wystarczające nawet ustalenie, że któryś jeździec dopuścił się naľuszenia przepisu $ 7a pkt 4 lit. a Rozporządzenia
(w tľakcie rozgrywania gonitwy galopem ptzeszkadzał innym koniom) oraz, że koń dosiadany pľzez osobę, której

możĺa pr4pisać przeszkadzanie, finiszował przed innymi, którym przeszkadzano. Rozporządzenie stanowi wpľost,

że to ,,w wyniku tego (przeszkadzania) koń, któremu przeszkaďzano, minął celownik po koniu, l<tóry przeszkaďzał''

- wprowadzając tu zatem związek przyczynowo-skutkowy, w ľamach którego określone zachowanie Uznane

za przeszkadzanie jest bezpośrednią i adekwatną przyczyną skutku, w postaci goľszego miejsca innego konia (koni)
- niŻto, które koń ten (konie) zajýby przy braku przeszkadzania. Elementy związkllpÍZyczynowego ľównież podlegają

udowodnieniu i pamiętać naleĄ, że w przypadku bľaku możliwości ich stwierdzenia w sposób pewny lub

uzasadnionych wąĘliwości, konsekwencji przewiďzianych w $ 76 ust. 5 Rozporządzenia nie można zastosować.

Dodatkowo koniecznym jest dostrzeżenie, że nie każdy ťlzycmy kontakt między końmi w dystansie gonitwy realizuje
zĺĺamię,,potľącanie'' z $ 74 pkt 4lit. aRozporządzenia - a jedynie taki, którego dynamika powoduje, iż w wyniku tego

kontaktu dochodzi do mliany toru jazdy konia potľącanego. TakŹe kuŻdanna forma zachowania kwalifikowanego jako

,,przeszkaďzanie'' powinna zostać Wkazana i oceniona od stľony ww. związku przycTqowego. Z pewnością nie czyni
temu zadość uznanie, że kaŻđa reakcja konia lub dosiadającego go jeźdźca na zachowanie innego konia, choóby
czasowo idealĺlie zbieżne (przykładowo: zachowania lękowe, ucieczkowe, manewry wyprzedzające), uzasadnia
przyjęcie, Źe jeden przeszkaďzał a drugiemu przeszkadzano.

Mając na uwadze povĺyŻsze Komisja orzekła jak w sentencji

Podstałyą pľcĺwną: Aľt 26 ust. 6 Ustaw z dnia 18 sýcznia 2001 ľ. o wyścigach konľrych w zw. art. 109 s 2 ustąwy

Kodelĺspostępowaniawspral,rachowkroczeniąoľclząľt.437sli2ustawyKodekspostępowaniakaľnego,ątąlĺ:że
$ 40 oraz $ 37 ust. 2 pkt 8 Rozporzqdzenią Ministrą Rolnictwą i Rozwoju Wsi z dnią 24 maľca 2016 r. w spraluie
r e gu l aminu wyś c i gów konny c h.

Pouczenĺe:

od niniejszego orzeczenia odwołanie nie słuzy

J1. Jakub Kaspľzak-Przewodniczący

2. Konľad A. Politowicz '(v.d'ł

....ko.nŕ-
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3. Kamila Maryniak uźĺ>L
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