
Wrocław, dnia 14 maja 2022 roku

ORZECZENIE NR 9

Komisja Techniczna przy Wrocławsl<im Torze Wyścigów l(onnych - Partynice we Wroclawiu
w składzie:

Alicja Zawgorodna - Zastępca Przewodniczącego
Matgorzata Szewczyl<

Monika Tyborowska
Maciej Dobrowolski

postanawia:
ukarać k.dż. Petro Nal<oniechnyi dosiadającego W gonitwie nr 7 (W15) konĺa nr 3 Esmera karą

finansową w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) za stosowanie podczas

gonitwy talđyki' l<tóra nie umożliwiła malĺsymalnego wyl<orzystania możliwości dosiadanego

l<onia oraz za złą tal<tycznie i technicznie jazdę.

Uzasadnienie:
W dniu 14 maja 2072 rol<u klacz Esmera w gonitwie nr 7 (W15} zajęła drugie miejsce

przegrywając o pół długosci do ogieľa Ember' Dosiadający konia kandydat dżokejski Petro

Nakoniechnyi wykazał pasywną jazdę na finiszu wstrzymując l<onia, co spowodowalo
niewykorzystanie maksymalnych możĺiwości konia' W ostatniej fazie gonitwy jeździec nie

dołożył jakichkolwiek starań, aby wygrać. Zdaniem l(omisji Technicznej edyby jeździec

wykazał się aktywnym posyłem l<ĺacz walczyłaby o zwycięstwo. W l<onsekwencji zła

taktycznie i technicznie jazda zmniejszyła szanse konia w gonitwie. Wyjaśnienia jeźdźca, iż

posyłanie konia spowodowałoby wyłamanie, l(omisja Techniczna uznala za

nieprzel<onywujące, gdyż nie zauważyła, aby w jakiejkolwiek fazie gonitwy koń sprawiał

trudności w prowadzeniu.

Wobec powyższego należało orzec jal< w sekwencji

Podstawa prawna: $ 74 ust. 3 i 6, 5 113 ust' 1 pkt 2 oraz $ 1]"5 ust 1 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu

wyścigów konnych (Dz. U' 20L6, poz. 536)

Alicja Zawgorodna
Małgorzata Szewczyl<

Monika Tyborowsl<a

Maciej Dobrowolski *tr'uzsĹ'.._

Pouczenie:
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji odwoławczej. odwołanie wraz z

uzasadnieniem wnosi się w teľnrinie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem Ża

pośrednictwem l(omisji Technĺcznej.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary oľzeczonej przez Komisję Techniczną. Osoba ukaľana

wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kaľy na rzecz Pl(Wl( W terminie 14 dni od dnia doręczenia

Orzeczenia.
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