
KOMISJA TECHNICZNA
na Torze Wyścigowym
Hipodľom Sopot

Sopot, l0lipca 2022r,

Orzeczenie Komisjĺ Technicznej nr 11

z dnia 10lipca Ża22r.

I(omisja Techniczna rv składzie:
1) Kľzysztof Ksztoń _ przewodniczący
2) Małgotzata Chajęcka
3) Agnieszka KuPczak
4) Małgoľzata Szewczyk
5) Alicja Zawgoľodna

W dniu 10 lipca 2022 t., po gonitwie nr 2, Komisja Techniczna zaruuciła k, dż.

Ireneuszowi Wójcitowi dosiádájącemu konia Djassy A (nľ 6) naruszenie przepisów

ncr7porzaĺz..nia ĺvíinistra Rolnictw'a i Rozĺľoju Wsi z dnia 
-24 

marca 2016 r. w spľawi*

i*ďi*oiii" wyścigów konnych polegające na podniesieniu ręki z batem powyŻej liniĺ baľku

(ľamienia).' 
Komisja Techniczna na podstawie obserwacji własnych, po telefonicznym przesłuchaniu

t . oz' ĺr.*usza Wijcika oĺäzpo analizie zapisu viđeo postanowiła ukaľać go kaľą pieniężną

w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych)'

PoI}STÄ\ĺ/A ĺrRÄ$łt\łÁl $ 3? ust. 2 pkt 1 i pkt 7, s 74pkt 5 litera đ w zw' z $ 113 ust' 1

prt ľ no*p*ľząđz,enia Mirrĺs*a Rolniciwa i Rónvoju Wsi z dnia Ż4 mucaŻ016 r. w sprawie

i"goln*ioo *yiuigóuu k*lilryeh (Dz. U. z 18 kwietnia2016 r., poz. 536).

UZASADNIENIE:
K' dż. Ireneusz Wójcík na prostej ťrniszowej naruszył pĺzepisy Ro^zpotządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z aniaią maľca Ż016 r. w spľawie ľegulaminu wyścigów

konnych podnosząc ľękę z batem powyżej linii barku (ramienia).- 
Iężdziec nie kwestíonował popełnienia zatz'J;carrcgo mu przewnlerua

dyscyplinaľnego.
W zwíĄzku z powy żsrym Komisj a Techniczna postanowiła, j ak * sentencj i.

..'.#',ďsłś.r*1 . Pľzewodn icący Komisji - Kľzysztof Ksztoń

2' Cz}oĺekl(omisji _Mú'gorzata Chajęcka . '...

3. Członek Komisji _ Agnieszka Kupczak

ť\
ŕ"-*Đ1.Y-!.*.rF'.

\

4. Cz}oĺękKomisj i _ MaŁgorzata Szewczyk

5' Członek Komisji - Alicja Zawgoľodna '..

doľęczenia orzeczenia.

otľzymałem/-aru w dniu "-

od powyższego oľzeczenia pľzysługuje odwołanie do Komisji odwoławczej w teľminie 3 dni od drcią

doięcze'nia đrzeczenia *ri, , ,rrśadnieniem _ za pośrednictwem Kołnisji Technicznej. ĺľ'niesienie

oĺlwołania nie wsĺrzymuje wykołĺania kaľy orzeczonej przez Komisję Technicznq' osoba ukarana karq

pieniężnq wpłaca kwotę pieniężnq z tyfuĺu oľzeczonej kary na ľzecz PKWK w teľminie ]4 dni od dnią


