
Wrocław, dnia 16 czerwca 2022 roku
ORZECZENIE NR 17

Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów l(onnych _ Partynĺce we Wrocławiu
w składzie:

Krzysztof Ksztoń - Przewodnĺczący
Alicja Zawgorodna * Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Szewczyk
Monika Tyborowska
Maciej Dobrowolskĺ

postanawia:
ukaľać dż. Pavla Slożila mł. karą fĺnansową w wysokości 12000 zł {słownie: dwanaścĺe tysięcy
złotychi za stosowanie podczas gonĺtwy taktyki, która nĺe umożliwiła maksymalnego
wykorzystanĺa możliwości dosiadanego konia oraz za złą taktycznie i technicznie jazdę'

Uzasadnienĺe:
W dniu 16 czerwca Ża22 rgku wałach l(ontrargument W gonitwie nr L (W33) zająl drugie
miejsce przegrywając o pół długości do klaczy Speedy Girĺ. Dosiadający konia dżokej Pavel
Slozil mł' wykazał pasywną jazdę na L20 metrów przed celownil<ĺem, co spowodowało
niewyl<orzystanie maksymalnych możliwoścĺ konia ĺ utratę pĺerwszego miejsca. W ostatniej
fazie gonĺtwy jeździec zaprzestał aktywnej jazdy, wsl<utel< czego finiszujący na drugim
miejscu koń Speedy Girl mĺnął go w celowniku o pół długości. Zdaniem l<omii;i Technicznej,
sdyby jeździec wykazał się aktywną jazdą do samego celownika koń wygrałby gonitwę. W
konsekwencji zła taktycznĺe i technicznie jazda odebrała koniowi zwýcięsiwo. l(omisja
Techniczna nie uznała wyjaśnień jeźdźca, iż koń szedł lekl<o, galopował niezagrożony ĺ żejeŹdziec był przekonany, że Wygra wyścig.

Wobec powyższego naĺeżało orzec jal< w sentencjĺ.

Podstawaprawna:s74ust'3ĺ6,$].L3ust'Lpkt2oraz5].L5ustLRozporządzeniaMĺnistra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 201"6 roku w sprawie ustalenĺa regulaminu
wyścigów konnych (Dz. U' 20L6, poz' 536).

Krzysztof Ksztoń
Alicja Zawgorodna
Małgorzata Szewczyl<
Monika Tyborowska
Maciej Dobrowoĺskĺ :tsk\
Pouczenie;
od powyższego orzeczenia osobie ukaranej pľzysługuje odwołanie clo Komisji odwoławczej' odwołanie wraz zuzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenĺa Wrat z uzasadnieniem zapośľednictwem Komisji Techn icznej'
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Wniesĺenĺe odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez l(omisję Teclrniczną' Osoba ukarana
wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w teľnrinie 14 .dni od dnia doręczeniaorzeczenia' 
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