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Konľad Andrzej Politowicz

KamilaMaryniak

Po rozpomaniu na posiedzeniu w dniach 2 i 3 czerwca 2022 ľoku odwołania tľeneľa Adama Wyľzyka od oľzeczenia
Komisji Technicznej prry Warszawskim Toľze Wyścigów Konnych - Służewiec nľ 29 z ďnia 22 maja Ż022 rokll
orzeka:

- utľzymać \ľ mocy zaskarżone Orzeczenie Komisji Technicznej pľzy Warszawskim Toľze Wyścigów
Konnych _ Slużewiec nr 29 z dnia 22 maja 2022 ľoku dot. nieuwzględnienie pľotestu z|ożonego przez
Adama Wyľzyka jako treneľa konia Sigismundus Rex.

UZASADNIENIE
maja 2022 r. po gonitwie nr 2 (66) tľeneľ konia Sigismundus Rex p. Adam Wyrzyk,
przeciwko kandydatowi dżokejskiemu Bolotowi Kalysbek Uulu dosiadającemu konia Speaľ Dancer
zarancając mu', że ten poprzez gwałtowną zmianę toru jazdy na prostej ťrniszowej i wjechaniu pod nogi konia
Sigismundus Rex zmusił jeżdźcakonia Sigismundeus Rex - dżokej Joannę Wyrzyk - do wstľzymania dosiadanego
konia. W wyniku tego, w opinii trenera, koń stracił szansę na zajęcie lepszego miejsca w gonitwie. ostatecznie
Sigismundus Rex zajął w gonitwie IV_te miejsce, ze stratą 5 długoścido koniu Spear Danceľ (w celowniku miejsce
III_cie). Komisja Techniczra po przeprowadzeniu wyjaśnień (pľzesłuchanie obydwu zainteľesowanych jeźdźców)
oraz na podstawie zapisu video z przebiegu wyścigu ustaliła, że opisane zđarzenienie miało wpĘwu na ostatecme
miejsca koni w gonitwie, w tym miejsce, jakie zajý koń Sigismundus Rex i pľotestu tľeneľa Adama Wyľzyka nie

W dniu 22

złoĘłprotest

uwzględniła.
Jednocześnie Komisja Technicma, orzeczeniem nĺ 30 z dnia 22 maja 2022 ľoku ukarała jeźdźcaB. Kalysbek
Uulu za złą technicznie jazdę i doprowadzenie do sýuacji niebezpiecmej karą pieniężna w wysokości 500 złotych
(słownie: pięćset złotych).
OđOrzeczenia nr 29 odwołanie złoĘłtrener Adam Wyrzyk, w ustawowym terminie 3 dni (orzeczenie zostało
odebľane w dniu 28 maja2022 r', natomiast odwołanie złoŻono w siedzibie otganizatora gonitw Totalizatoľ Sportowy
Sp. z o.o. oddział wyścigikonne w dniuZ4 maja2022 roku i pľzekazane do Komisji Technicznej w dniu 28 maja2022
r.). Komplet dokumentów dotyczących Sprawy przekazano do Komisji odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów
Konnych w dniu 30 maja 2022 r. Orzeczenie zostało zaskarŻoĺe w zakľesie przysługującego skarżącemu uprawnienia
- tj. co do nieuwzględnienia jego protestu, który dot. przesunięcia konia Spear Dancer bezpośrednio za konia

Sigismundus Rex

B. Kalysbek Uulu

w

_

wyniku niewłaściwegoprowadzenia konia Speaľ Dancer przez dosiadającego go jeźdźca
tj. zastosowania pľzepisu $ 76 ust. 5 Rozpoľządzenia Mínistra Rolnictwa w spľawie regulaminu

wyścigów konnych.
Treneľ A. Wyľzyk w odwołaniu zwTaca uwagę nato, że ,,koń Spear Dąncer dosiadany przez jeźdźcaBolota
Kalysbeka Uuĺu po udeľzeniu batem gvałtownie zmienił tor jazdy, przez co doprowadził do niebezpiecznej sytuacji,
zaľeagowała naýchmiast wstrzymaniem
wpadajqc wprost pod nogi konia Sigismundus Rex. Dżokej Joanna ĺĺĺyľzyk
swojego konia, unikajqc dzięki temu kolizji i bezpośredniego kontaktu z nogami konia Spear Dancer. (...) Zaistniały
incydent miał bezpośredni wpływ na wynik gonitwy oraz zajęcie lepszego miejsca, ponieważ koń Sigismundus Rex
zostął cąłkowicie wybity z rytmu galopowania i wyhamowany pľzez dzokeja, co uniemożliwiło mu wykazanie w pełni
możliwoścido zajęcia lepszego miejsca".
Komisja odwoławcza szczegółowo przeanalizowała przedłożone dokumenty ďoĘczące ww. sprawy
(m. in. protokoły z przesłuchań obu jeżđźcow)
orazprzede wszystkim zapisy video z gonitwy zamieszczone na portalu
YouTube przez orgaĺizatora gonitw w Waľszawie _ Totalizator Spoľtowy Sp. z o.o. oddział wyścigikonne oľaz zapisy
techniczre video dostarczone przez organizatora (w łm nagranie gonitwy z obrazem ľejestrującym przebieg gonitwy
na pľostej finiszowej od przodu). Na podstawie tych dowodów Komisja odwoławcza ustaliła następujące fakty
w częściistotnej ďlarozstrzygnięcia w niniejszej spľawie:
Na pľostą finiszową zarówno Sigismundus Rex jak i Speaľ Dancer wszŁy zewĺętľzľrymitoľami, z całej gľupy
koni, z czego Speaľ Danceľ był na najbaľdziej zewnętľnrym. W trakcie pokonywania dystansu stopniowo kierował
się do wewnętrznej bariery. Dosiadający go jeżdziec B. Kalysbek Uulu dwukrotnie pobudził konia batem zprawej
strony. Najpierw na odcinku około 420 metľa do celownika i następnie około 410, będąc juŻ pľzed koniem
Sigismundus Rex.
W żadnym momencie jazďy, jeździec Kalysbek Uulu nie korygował linii, po której galopował koń, pozwalając
mu na swobodne schodzenie do wewnątrz biemi. Szczególnie po drugim uderzeniu batem, Spear Danceľ
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zareagował zejściem w lewo, na linię toru galopowania konia Sigismundus Rex, pľzy czymna tym etapie Speaľ
Danceľ wyprzedzał Sigismundus Rex o jedną długoŚć. Nie doszło do kontaktu mięďzy końmi.
-\Midzącto
jeźďziec Joanna Wyrzyk wstrzymała dosiadanego ogiera, przy czym nie było to na tyle gwałtowne,
aby koń zaptzestał galopu. De facto kon przez 2 foule slaócił krok, a kolejno przez około 5 foule J. Wyľzyk
nie jechała aĘwnie, po czym powľóciła do ,,wysyłania konia'', jednak dosiadany przeznią ogier Sigismundus Rex
galopował ciężko i nie poprawiałpozycji.
Dopiero po tym incydencie jeździec Kalysbek Uulu zaczý poprawiać toľ dosiadanego konia' vĺyciągając
go (kierując) z powrotem na bardziej zewnętrzrry tor, tym bardziej żemiał juŻ po lewej stronie konia Karak.
W przebiegu końcowego etapu gonitwy odległośćpomiędry końmi Sigismundus Rex oraz Speaľ Dancer
powiększała się, aby finalnie wynieśó 5 długościw celowniku.
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Nadto Komisja odwoławcza zapomała się dodatkowo z zapisami video innych gonitw z udziałem konia
Ęm z gonitwą z l maja 2022 rolłl), gdzie koń został przeprowadzony w sposób odmienny
od pľezentowanego w ďniu 22 maja, prry czym niósł znacznie niŻszą wagę. W ocenie Komisji, koń Sigismundus Rex
Sigismundus Rex (w

wymaga mocnej i aktywnej jazďy w całym przebiegu gonitwy.
Wobec powyższych ustaleń Komisja odwoławcza, bioľąc pod uwagę w szczególności miejsce incydentu (około
400 metrów przed celownikiem), postawę obydwu koni bioľącychudziałw zdarzeniu na dalszym etapie wyścigu (Spear
Dancer wyprzedził konia Sigismundus Rex przed samym zjechaniem na tor rywala; po samym zďarzeniu
i skorygowaniu toru powiększał dystans nad koniem Sigismundus Rex; pomimo zaangaŻowania jeźdźcaSigismundus
Rex galopował jednostajnie, nie nadrabiając powstałej straĘ), jak również reakcję J. Wyrzyk na zajechaĺie jej drogi
- uznała, że miejsca zajęte przez oba konie w celorłmiku były adekwatne do stopnia ich zaangaŻowania w rywalizację
oraz ich możliwościzaprezentowanych w tym konkretnym wyścigu. Wobec tego decyzja Komisji Technicznej podjęta
w dniu 22 maja 2022 rolłłďoĘcząca nieuwzględnienia protestu p. Adama '$ĺyrzyka była prawidłowa, albowiem
dla zastosowania regulacji $ 76 ust' 5 Rozporządzenia nie jest wystarczające ustalenie, że któryś jeżďziec dopuściłsię
naruszenia przepisu $ 7a pkt 4 lit. a Rozporządzenia (w tľąkcie rozgrywania gonitwy galopem pľzeszkadzałinnym
koniom) oraz, że koń dosiadany przez osobę, któĘ można przypisać, przeszkađzanie,finiszował pľzed innymi, którym
przeszkadzano. Rozpoľządzenie stanowi wprost, Że to ,,w wyniku tego (przeszkadzania) koń, któľemu przeszkadzano,
minqł celownik po koniu, który przeszkadzaľ' - wprowadzając tu konstrukcję związku przyczynowo-skutkowego,
w ramach którego określone zachowanie lznane za przeszkaďzanie jest bezpośľedniąi adekwatną pÍzyczyną skutku,
w postaci gorszego miejsca innego konia (koni) - niŻ to, które koń ten (konie) zająłby przy bľaku przeszkadzania.
Elementy związlĺuprzyczynowego również podlegają udowodnienix, aw prTwadku braku możliwościich stwierdzenia
w sposób pewny lub uzasadnionych wąĘliwości,konsekwencji przewidzianych w $ 76 ust' 5 Rozporządzenia nie
moŻna zastosować.

Jednocześnie Komisja odwoławcza zwraca uwagę' że sposób przeprowadzenia konia Spear Dancer przez jeźdźca

Bolota Kalysbek Uulu na prostej finiszowej był naganny. Niemniej Komisja Techniczna sprawując nadzór

nad prawidłowościąprzebiegu gonitwy, posiada odpowiednie narzędzia w postaci kaľ dyscyplinarnych, aby piętnowaó
tego typu sýuacje, które mogą mieć wpĘw nabezpieczeństwo uczestników oraz na ľzetelnośćrozwwanylh gonitw.

Komisja Technicma uczyniła

z nich

uirýek,

o

czym świadczy treśéOrzeczenia nľ 30

z

dnia 22 maja 2022

r.

Zastosowana kaľa pieniężna potwieľdza fakt naruszenia pľzepisów Regulaminu oraz określa ich cięŻar gatunkowy
- wysokośćkary ma rea|izować cele pľewencyjne' ale także pozostawać w proporcji do skutków stwieľdzonych
pľzewinień. Niemniej nawet w podobnych przypadkach pľZy stosowaniu $ 76 ust. 5 Rozporząďzenia naleĘ unikać
j akiegokolwiek automaĘzmu, rorw aŻając każdy przypadek indywidualnie.
Mając na uwadze powyższe Komisja oľzekła jak w sentencji.
Podstąwą prąwną: Art 26 ust. 6 Ustawy z dnią 18 sýcznia 2001 r. o wyścigach konnychw zw. art. 109 s 2 ustaw
Kodeks postępowania w sprawach o wkroczenią orąz ąľt. 437 s 1 ustawy Kodel<s postępowania kaľnego, ą tąkże
$ 40 oľaz $ 37 ust. 2 pkt 3 Rozpoľzqdzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnią 24 marcą 2016 ľ. w sprawie
r

egul aminu wyśc igów konnych.

Pouczenie:

od niniejszego orzeczenia odwołanie nie słuĄ
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