
KOMTSJA TECHNICZNA
na ToľZe Wyścigowym
Hipodľonr Sopot

Sopot, dnia 17 LipcaŻa2L r

oľzeczenĺe Komisji Technicznej nľ 19

zdnia lT lipca 2422r,

Komisja Techniczna w składzie:
1) Kľzysztof Ksztoĺr - przewodniczący
2) Agnieszka I(upczak
3) Monika Tyborowska
4) Aticja Zawgorodna

W dniu 17 lipca 2022 t.,po gonitwie nľ 4, Komisja Techniczna zaruuciła dż. Szczeparrowi

Mazuľowi nadużywanie bata względem dosiadanego konia Chaĺming Wiktoria (nr l) przez

zbyt duŻąliczbę pobudzeń na pľostej finiszowej.- 
Komisja Techniczna na podstawie obseľwacji własnych, po pľzesłuchaniu dŻ' Szczepana

Mazuta oiu, po analizie 
"upi'u 

video postanowiła ukarać go karą pieniężną w wysokości

3 00 złotych (słownie: trry sta złotych).

PODSTAWA PRAWNA: $ 37 ust. 2 pkt I i pkt 7' $ 74 pkt 5 litera d w zw. z $ 113 ust' 1

pkt 9 Rozpo rządzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dĺiaŻ4 marca 2016 r. w spľawie

iegulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z l8 kwietnia2016 r., poz, 536).

UZASADNIENIE:
DŻ. Szczepan Mazuľ nadużył bata w stosunku do dosiadanego konia (Charming

Wiktoľia, nt |) ptzez zbý dużą liczbę pobudzeń na pĺostej Íiniszowej (7 razy), tym samym

ptze|łoczyŁ dopuszczalną liczbę pobuđzeń, okľeśloną w pĺzepisach Regulaminu Wyścigów
Konnych, ktlľa wynosi 6 ľazy.

obwiniony nie negował popełnienia zatł]canego mu przewinienia dyscyplinaľnego.

W związku zpowyŻszym l(omisja Tęchniczna postaĺowiła, jak w sentencji.

//1. Pĺzewodniczący Komisji - Kĺzysztof Ksztoń

2' CzłonekKomisji - Agnieszka Kupczak . '....

3 ' CzłonekKomisji _ Monika Tyboľowska ... '.

4. Czfonek Komisj i - Alicja Zawgorodn a ...,' . . .

od powyższego oľzeczenia przysługuje odwołanie do Kcmisji odwoławczej w terminie j dni od dnia

doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem - zq pośrednictwem Komisji Technicznej. ĺĘniesienie

odwołania nie wstrzymuje wykonania lcary orzeczonej pľzez Komisję Technicznq.osoba ukarana karq
pieniężnq wpłaca kwotę pieniężnq z ýtułu orzeczonej kary na rzecz PKWKw teľminie 14 dni od dnia
doľęczenia orzeczenia'

otrzymałem/-am w dniu [podpiý


