
KOMISJA TECHNICZNA Sopot, đnia 16 |ipcaŻ\ŻZt'
naTorze Wyścigowym
Hipodľom Sopot

Oľzeczenĺe Komisji Technicznej nľ 18

zdnia 16liPca 2022r,
Komisja Techniczna w składzie:

1) Iftzysztof Ksztoń - pľzewodniczący
2) Agnieszka l(upczak
3) Monika Tyborowska
4) Alicja Zawgorodna

W dniu 16 lipca 2022 t., po gonitwie nľ 7, pow. Magdalena Kieniksman (kor1nľ 4 Hello

BilI) zNozyła pĺotest * i*iąrŔu ," złym ptzeprowadzeniem gonitwy wnosąc o jej

unieważnienie.
Komisja Techniczna na podstawie obseĺwacji własnych, po przesłuchaníu pow.

Magdalený Kięniksman i sędziigo staľtera Tadeusza Metzy oÍaz po analizíę zapisu video,

postanowiła protestu nie uwzględnić.

PODSTAWA PRAWNA: $ 36 ust. I pkt l, $ 37 ust,2 pkt 1 i pkt3 oraz $ 102 ust' 1

Rozpoľąclzenia Ministľa tiolnictwa i Ŕozwoju Wsi z dnia 24 muca 20|6 t' w sprawie

l."g;lanrin., wyścigów koluryclr (Dz' U. z l8 kwiętnia20l6r',poz.536)

UZASADNIENIE:
Po gonitwie nľ 7 pow. Magdalena Kięniksman złożyła pľotest, twieľdząc, że gonitwa

została źle pľzepľowadzona. Powożąca wyjaśniła, że samochid z sędziami jadący na miejsce

staľtu wyĺu szyi póżn\ej niz zwykle , pržě, co myślała, Że do startu pozostało ok' 5 min

i kon1yĺuowała 
- 
rozgtŁewkę objezdiając toľ dookoła, o.statecznie dojeżdŻając na st31-t

* *oá.n.ie gdy goi'it*u iiz rűszyła. iowoząca ptzyznała, Żę níe słyszała komunikatów

,,stattzałzy đ'inuty'', ,,staľt" za dwii minuty'' oľaz,,staľt za jednąminutę'' podawanychptzez

íęJrl"go stäteľa i' đ.'Ĺlo*uny ch ptzez 
'pik".u 

wyścigów otaz nię widziała podniesionej

bomby.
pow. Magdaleny KieniksmanKomisj a Techniczna nie uwzględniła pľotestu

stwieľdzając, że nie zaistniała Żađna z sytuacji opisanych w $ 78 ľegulaminu wyścigów

koĺnych, ktÓľy mówi o tym, kiedy należy uznai gonitwę za niew ażną.

Wobec powyższego Komisja Tęchniczna orzekJa,j ak w sentencj i

l . ?rzęwodn iczący I(omisj i _ Kĺzy sztof Ksztoń .

2. Czf,oĺekKomisji _ Agnieszka Kupczak

3' Członek Komisji _ Monika Tyborowska
t/p

4. Członek Komisji - Alicja Zawgotođĺa

ocl powyższego orzeczenia pľzysługuje odwołanie do Komisji odwoławczej w ĺerminie 3 dni od dnia

doľęczenia đľzeczenia rri, , uzaśadnieniem _ za pośrednictwem Komisji Technicznej. ĺľniesienie

odwołąnia nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję Technicznq. osoba ukaľana karq

pieniężnq wpłaca tcvvotę pienięznq z Ętułu orzeczonej kaľy na rzecz PKĺľKw terminie 14 dni od dnia

doľę czenia orzeczenia.

otľzymałem/-am w dniu


