
KOMISJA TECHNICZNA
naTorzę Wyścigowym
Hipodĺorn Sopot

Sopot, dnia l7 lipca2022 r

oľzeczenie l(omisji Technicznej nr 20
zdnia 17lipca Ż022r.

Komisja TechnÍczna w skladzĺe:
l) Krzysztof l(sztoń _ pľzewodniczący
Ż) Agnieszka l(upczak
3) Monika Tyborowska
4) Alicja Zawgoľodna

w dniu 17 lipca 2a22 ľ.' po gonitwie nľ 5, Komisja Techniczna zaľzuciła

st. u. Kumushbekowi Dogduľbekowi Uulu nadużywanie bata względem dosiadanego konia

Erudyt (nr 2) ptzezzbyt duŻąliczbę pobudzeń na pľostej ťlniszowej.

ŕoňĺ.;'' TechniĹzna na pôĺ'tu*i. obserwacji własnych, po pĺzesłuchaniu

st. u. I(umushbeka Dogdurbeka Uulu oruz po anal\zie zapistl video postanowiła ukaľaó go

karą pienięzną w wysokości 300 złotycll (słownie: fizysta złotych).

PoDS',IAWA PRAWNA: $ 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, s 74pkt 5 liteľa đ w zw. z $ 113 ust. 1

pľt l no'poľządzenia Mirristľa Rolnictwa i Rđzwoju Wsi z dnia24 maľca 2aÍ6 r. w spľawie

iegulanrinil wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia201'6t.,poz' 536\.

UZASADNIENIE:
St. u. Kumushbek Dogduľbek Uulu nadużyłbata w stosunku do dosiadanego konia

(Eľudyt, nt Ż) ptzez zbyt duią liczbę pobudzeń na pĺostej finiszowej (7 razy), tym samym

pr".k o."ył áopur"r"u1r'ą 1iczüę pobuázeń, okľeśloną w pľzepisaclr Regulaminu Wyścigów

Konnych, któľa wynosí 6 ruzy'' 
oĹwinioný nie negował popełnienia zaľzucanęgo mu pľzewinienia dyscyplinaľnego'

W związku ,po*yzrrym Komisja Techniczna postanowiła, jak w sentencji.

1. Pľzewodniczący Komisji - Krzysztof Ksztoń

2. CzfonękKomisji - Agnieszka Kupczak ......

3. Członek Komisji _ Moĺika Tyboľowska . '...

/r.

4. Członek Komisj i - Alicia Zawgoľodna ..,. . . . ., ,4

od powyższego oľzeczenia przysługuje odwołanie do Komisji odwoławczej w terminie 3 dni od dnia

doręcze:nia oľzeczenia ,ro, , uzasadnieniem _ zg pośrednictwem Komísji Technicznei. lt'niesienie

odwołania nie wstrzymuje wykonania kary aľzeczonej przez Komisję Technicznq.osoba ukaľana karq

pieniężnq wpłaca kwotę pienięzną z tytułu oľzeczonej kaľy na ľzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia

doręczenia orze czenia.

otrzymałem/-am w dniu fpodpisJ

k*'ę'
/p


