
KOMISJA TECHNICZNA
naTorue Wyścigowym
Hipodrom Sopot

Sopot, 9 lipca 20Ż2r.

orzeczenie Komĺsji Technicznej nľ 2
zdnía9lipca 202Żt.

Komisja Techniczna w składzĺe:
I) Krzysztof Ksztoń _ pľzewodníczący
2) MałgorzataChajęcka
3) Agnieszka Kupczak
4) MałgoľzataSzewczyk
5) Alicja Za'wgorodna

W dniu 9 lipca 2022 t.'po gonitwie nľ 3, Komisja Techniczna zaruuciładż. Kamilowi
Grzybowskiemu dosiadającemu konia Shazza (m 2) naruszenie pľzepisów Rozporządzenia
Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z đnia24 maľca 20|6 r. w sprawie ľegulaminu wyścigów
konnych polegające na podniesieniu ręki zbatempowyżej linii baľku (ľamienia).

KomĘa Techniczna na podstawie obserwacji własnych, po telefonicznym pľzesłuchaniu

ďz. Kamila Grzybowskiego oruz po analizie zapisu video postanowiła ukaľaé go karą

pienięŻnąw wysokości 1 00 zŁoty ch (słownie : sto złotych).

P9DSTAýA PRAWNA: $ 37 ust. 2 pkt 1 i pkt7, $ 74 pkt 5 litera d w zrľ. z $ 113 ust. 1

pkt 9 Rozp orządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dĺia 24 marca 2076 r. w spľawie

regulaminu wyścigów konnych (Dz. U . z 1 8 kwietnía 2076 r., poz. 536).

UZASADNIENIE:
Dż. Kamil Gľzybowski na prostej finiszowej ĺaruszył pľzepisy Rozporządzenia

Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z ďnia24 matca2016 t. w spľawie regulaminu wyŚcigów
konnych podnosząc rękę zbatem powyżej linii baľku (ramienia).

Jężdziec nie kwestionował popełnienia zaÍrucanego mu pľzewinienia
dyscyplinaľnego.

W związku

1. Pľzewodniczący

z p owy Ższym Komisj a Techniczna p ostanowił a, j ak w sentencj i.

Komisji _KĺzysztoťKsztoń ŕ Z*.1.ę*.

2. Cz]'oĺekKomisji _Mú.gorzata Chajęcka '.... '

3. Członek Komisji _ Agnieszka Kupczak

4. Członek Komisji _Małgorzata Szewczyk .....

5. Cz'łonekKomisji _ Alicja Zawgorcdna . . . .. .' . .

ĺM
ł,

od powyższego orzeczenia pľzysługuje odwołanie do Komisji odwołal,vczej w terminie 3 dni od dnia
doľęczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem - za pośrednictwem Komisji Technicznej' \Tniesienie
odwołania nie wstľzymuje wykonania kary orzeczonej pľzez Komisję Technicznq. osoba ukaľana karq
pieniężnq wpłaca lałotę pieniężnq z ýtułu oľzeczonej kaľy na ľzecz PKWK w teľminie 14 dni od dnia
doręczenia oľzeczenia.

otrzymałem/-amw dniu


