
KOMISJA TECHNICZNA
naTotze Wyścigowym
Hipodľom Sopot

Sopot, dnia 9 \ipca2022 r

orzeczenie Komisjĺ Technĺcznej nr l'
zdnia 9lipca 20ŻŻt.

Komisja Technĺczna w składzie:
!) Krzysztof Ksztoń - przewodniczący
2) MałgorzataCbajęcka
3) Agnieszka Kupczak
4) MałgoľzataSzewczyk
5) Alicja Zawgoĺodna

W dniu 9 lipca 2O2Ż t., po gonitwie nr 2, Komisja Techniczna zarzuciła k. dŻ. Bolotowi

Kalysbekowi Úutu nadttyőie iata względem dosiadanego konia Impas (nľ 1) poprzez

udeizenie konia w sposób, który może spowodować obtaŻenia,tj. przezudeľzenie w głowę.

Komisja Techniczna na pođstawie obseľwacji własnych, po przesłuchaniu k. dż. Bolota

Kalysbekď Uulu oraz po analizie zapisu video postanowiła ukaruő go kaľą pienięŻną

w wysokośIíZOO zŁotych (słownie: dwieście zlotych).

pODSTAWA PRAWNA: g 37 ust.2 pkt 1 i pkt7, $ 74 pkt 5litera ew zw. z $ 113 ust. 1

pkt 9 Rozp oľządzenía Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnía 24 matca 2016 t. w sprawie

iegulaminu wyścigów konnych (Dz. U . z 1 8 kwietnia 20I 6 r., poz. 53 6).

UZASADNIENIE:
K. dŻ. Bolot Kalysbek Uulu na prostej finiszowej uderzyŁ ogiera Impas (nľ 1) batem

w głowę. Pľzesłuchany jeŻdziec zaptzeczyŁ, Że uderzý konia w głowę. Tłumaczył, Że jedynie

machał b atem w ce lu pt ze ciw działania zmianię toru j azdy .

Komisja Techniczna níe przyjęła wyjaśnień obwinionego i mając na uwadze dobrostan

koni uczestńczących w gonitwach otaz wizeľunek wyścigów konnych, postanowiła

jak w sentencji.

1. Pľzewod niczącyKomisji _Krzysztof Ksztoń ..k..

2. Czfonęk Komisj i _ Małgorzata Chaj ęcka .t3, Czfoĺek Komisji _ Agnieszka Kupczak ... . ..

4' Członek Komisji -Małgorzata Szewczyk . '.

5. Członek Komisji - Alicja Zawgoľodna .......
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od powyższego oľzeczenia pľzysługuje odwołanie do Komisji odwoławczej w teľminie 3 dni od dnia

doľęczenia orzeczenia wraz Z uzasądnieniem - za pośľednictwem Komisji Technicznej. ĺI/niesienie

odwołąnią nie wstrzymuje wykonania kaľy orzeczonej przez Komisję Technicznq. osoba ukaľana karq
pieniężnq wpłaca lałotę pieniężnq z ýtułu oľzeczonej kary na ľzecz PKWK w teľminie 14 dni od dnia

doręczenia orzeczenia.

otľzymałem/-amw dniu


