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ORZECZENIE nr 5/2022

Komisja odwoławcza w składzie:

l. Jakub Kaspľzak- Przewodniczący

2. Konĺad Andľzej Politowicz

3. Kamila Maryniak

Po rozpoznaniu na posiedzeniach w dniach 28, 29 i 30 lipca 2022 roku odwołania jeźdźca Kamila Gľzybowskiego

od orzęczeĺia Komisji Techniczrej pľzy Torze WyŚcigów Konnych Waľszawa Służewiec nľ 69 z ďnia26 czerwca2022

roku orzeka:

- zmĺenić zaskaľżone Oľzeczenie Komisji Technicznej pľzy Waľszawskim Toľze Wyścigów Konnych - Służewiec

nr 69 z dnia 2ó czeÍwca2022 rokl w ten sposób' że:

1. wyeliminować z opisu czynx zaÍzucanego Kamilowi Gľzybowskiemu nieprzyjęcie w sposób prawidłowy staľtu,

wstľzymywanie konia w początkowej fazie wyścigu oľaz gwałtowne pľzyspieszenie z śľodkowej fazie gonitwy' a

takŻe z podstawy prawnej rozstľzygnięcia $ 115 pkt 5 Rozporządzenia Mĺnistľa Rolnictwa i Rozrvoju Wsi z dnia

24 marca2016 r. w spľawie ľegulaminu wyścigów konnycho

2. przyiąć, że obwiniony stosował taktykę, któľa uniemożliwiła maksymalne wykoľzystanie możliwości

dosiadanego konia w całym dystansĺe gonitwy oľaz nĺe wykazał popľawnej taktycznie i technĺcznie jazdy' co

stanowĺnaľuszeniepľzepisu$113ust. 1pkt9wzw.z$74pkt3ióRozporządzeniaMinistľaRolnĺctwai
Rozwoju Wsi z dnia 24 marca2016 r. w spľawie ľegulaminu wyścĺgów konnych'

3. orzeczoną karę pieniężną obniżyć do kwoty 800 zł.

UZASADNIENIE

W dniu 26 częrwca 2022 r' Komisja Techniczna przy Torze Wyścigów Konnych Waľszawa - Służewiec wydała

orzeczenie nĺ 69, w którym zarzuciła jeźđźcowi Kamilowi GrzybowskiemlJ, że ten w dniu |2 czerwca 2022 roku

w gonitwie nľ 2 (Nagľoda Kurozwęk - kat. B) naruszył przepisy ľegulaminu wyścigów konnych poprzez

niezastosowanie podczas gonitwy poprawnej takĘcznie i technicmie jazdy, w postaci niepľzyjęcia w sposób

prawidłowy startu i wstľzymywanie dosiadanego konia w początkowej fazie gonitwy oraz gwahowne pľzyspieszanie w

środkowej fazie samego wyścigu. W ocenie Komisji Technicznej jeździec wstrzymywał dosiadanego konia przez

połowę dystansu, nie pozwalając mu swobodnie galopować, a to z kolei w połączeniu z podobnym postępowaniem

pozostĄch uczestników wyścigu skutkowało nieselekcyjnym charakterem publicznej pľóby dzielności (w tym

konkľetnym przypadku gonitwy pozagľupowej). Komisja Techniczna nadto ustaliła, Że wraz ze zbliŻaniem się do

pľostej finiszowej obwiniony i inni jeźdźcy gwałtownie przyśpieszyli, co stanowiło naľuszęnie zasad poprawnej

techniczrie jazdy. Komisja Techniczna na podstawie obrazu gonitwy' wyniku technicznego (czas ogólny i

międzyczasy) oraz uzyskanych wyjaśnień od jeźdźca i tľeneľa konia Hamal, postanowiła ukarać Kamila

Gľzybowskiego karą pieniężną w wysokości 1500 zł (słownie: Ęsiąc pięćset złoĘch).

od oľzeczenianr 69 - co do winy i altematywnie wysokości kary - odwołanie złoŻył obwiniony Kamil Gľzybowski,

w ustawowym terminie 3 dni (oľzeczęnie zostało odebľane w dn. 3 lipca 2022 r., odwołanie wniesione
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za pośľednictwem Komisji Technicznej ptzy Toĺze Wyścigów Konĺych Służęwiec dn. 6 lipca 2022 r.). Komplet

dokumentów ďotyczących sprawy wpłynął do Komisji odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu

25lipca2022ľ.

W odwołaniu jeździec Kamil Gľzybowski wnosi o uniewinnienie go oď zarzucanych mu przewinień, ewentualnie

o zmniejszenie nałożonej kary pienięŹnej. Jednocześnie nie prryznaje się do stwierdzonego przez Komisję Techniczną

naruszenia pľzepisów Regulaminu w gonitwie nr 2 z dnia 12 czeľwca2022, zarnlcając Komisji Technicznej ,,wadliwq

inteľpretację zapisów Regulaminu, wadliwq ocenę stąnu faktycznego i nieuwzględnienie okoliczności wyłqczajqcych

winę jeźdźca.'' Zawarle w Regulaminie obowiązki jeźdźca (uhzymanie konia w galopie, wykonywania poleceń tľęnera'

đąŻenie do zajęciajak najlepszego miejsca' dbanie o utľzymanie waľtości konia) w ocenie odwofującego się ,,majq

chąľąkter bezwzględny i doýczq bezpośredniego celu rozgrywania wyścigów konnych. Pozostąłe sqjedynie środkami

do osiqgnięcia wskazaľlych celów' ('..) nie może być mow o równowadze zobowiqzań, zwłaszcza jeżeli ich wykonanie

spľzeciwiałoby się osiqgnięciu najważniejszego efektu gonitwy, czyli zajęciu jak najwyższego miejsca, przy jak

najmniejszej elĺsploatacji koniq". W ocenie odwołującego się, jego zadaniem było ,,zastosowąnie optymalnej taktyki,

zwiększajqcej szanse konia w gonitwie, przy jednoczesnym oszczędząniu jego fizycznej i psychicznej struktury. (Jako

jeździec) wykonał wszystkie elemený zmierzajqce do końcowego efektu, w sposób zgodny z dyspozycjq treneľa oraz

własnq ocenq SząnS ogieľa Hamąl. (.'.) Przebieg gonitwy wskazywał, że zastosowqna przez jeźdźca taktyka

spowodowała, że Hąmąl walczył o ałycięstwo do końca. (..') analiza przebiegu gonitwy nie wskazuje, aby w jej trąkcie

dochodziłą do gwałtownego rwania tempa. Bezpodstawnym jest również ząrzut ýI)StľZymywania konia, ogier Hąmąl

od staľtu pľowadzony był w ogonie konią Celebľyk i pokonywał dystans w środku stą'wki, bez zmiąn pozycji."

Dodatkowo jeździec Grzybowski zwraca uwagę' że zgodnie z opinią trenera koń Hamal ,,strącił chęć do galopowania

w wyścigach ną prezentowanym wcześniej poziomie i odbudowq jego psychicznej formy Wmaga delikatności

i najwyższej starąnności przeprowadzenią w gonitwie, aby zminimalizowąć jego wysiłek, nie pozbalłiajqc przy tym

szans. "

Komisja odwoławcza po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów ďoĘczących ww. spľawy

oraz zapisu vidęo z gonitwy zamieszczonęgo na poľtalu YouTube pľzez organizatora gonitw w Warszawie, ustaliła

następujące fakty w częŚci istotnej dlarozstrzygnięcia w spľawie:

1 . ogieľ Hamal razem z koniem Celebryk, jako ostatnie Wszły z maszyny staľtowej ' Hamal od początku poruszał się

galopem, nie tľacił wyraźnie dystansu do innych koni. Przez około 2100 metľów Hamal galopował na czwartym

miejscu w stawce pięciu koni. Gonitwę prowadził Got de Lagarde, z przewagą nie większą niż 2 długości. Wszystkie

konie biorące udziałw gonitwie biegĘ zgľupowane.

2. Po wyjściu na prostą finiszową' od około 500 metľów od celownika, jeźdźcy zaczęli finisz. Hamal walczył do

celownika z końmi Celebryk i Got de Lagaľde.

3. Międzyczasy odnotowane przez sędziego v Zegara na poszczególnych dystansach gonitwy Nagroda Kurozwęk

(2600m) wyniosły: l00m l9,9"/- 500m /44,8"l- 500m /41,0"l- 500m l37,3"/- 500m 134,8"l- 500m /31,0''/, co nie

pozwala na przyjęcie, Że doszło w któľejkolwiek fazie gonitwy do gwałtownego pľzyspieszenia jazdy - tempo wyścigu

było zwiększane stopniowo, przry bardzo wolnej pieľwszej jego części.

W opinii Komisji odwoławczej pľzebieg całej gonitwy świadczy, że była ona zapÍzęczeniem idei wyścigów

i ich naczelnej zasady wyrażonej w art.2 pkt 2 ustawy z ďnia l8 stycznia 200l r. o wyścigach konnych: gonitwy

to publiczre pľóby, których zadaniem jest ocena stopnia dzielĺości koni, przepľowadzane na torach wyścigowych

zgodnie z przepisami ustawy i ľegulaminem wyścigów konnych. Jednym z elementów okeślających szczegółowe
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warunki danej gonitwy' a co za tym idzie waľunki rywa|izacji mającej w stawce koni zýoszonych

do uczestnictwa wskazać te najdzielniejsze' jest dystans gonitwy. Stanowią o Ęm pľzepisy Rozdziału 3 Rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maľca2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych, którego już sam

Ęrtuł,,Systemy,ĺodzaje i waľunki przeprowadzania gonitw galopem'' nie pozostawia wątpliwoŚci, iż wszystkie kolejno

opisywane w pľzepisach kozporząđzenia elementy ustalaniu warunków rywalizacji słuŹą właśnie poľównawczemu

celowi wyścigów' a poprzez takie poľównanie, wyłonieniu najbaľdziej wartoŚciowch zwieruąt. Tu koniecmym jest

takŹe posiłkowe sięgnięcie do ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o orgaĺizacji hodowli i rozrodzię zwieruąt

gospodaľskich, gdzie w art' 2 pkt 9 zdefiniowano wartość użytkową zwierzęcia,jako wymieľną cechę lub zespół cech

zwieľzęcia gospodaľskiego o znaczeniu gospodaľczym (dla koniowatych spľawdzanych wyścigowo jest to dzielność

wyścigowa), zaś w art.2 pkt 24 rozwinięto termin zavtody konne - jako każde konne współzawodnictwo' w tym rożne

formy wyścigów konnych. Dodatkowo aľt' 38 ust' l0 ww. ustawy stanowi, że ocena waľtości użýkowej koniowatych

moŻe być dokonana na podstawie wyników zawodów konnych. To zaś pozwala na przyjęcie, iż dzielność wyścigowa

stanowi podstawowe kryteľium oceny waľtości uĄtkowej konia pod kątem dalszego wykorrystania tak spoľtowego, jak

i hodowlanego. Powyższe zatem wyklucza wszelkie postępowanie, któľe by dokonanie tej oceny uniemożliwiało'

czyniłoją nieadekwatnąi zafałszowaną, a tak stanowczo się dzieje w sytuacji, gdy konie, któľe w swojej karierze

wyścigowej mająudział w gonitwach na ďłuŻszych dystansach ikoŕlcząje w czołówce, nawet bezpośľednio walcząc

o zwycięstwo, potraťtą dę facto przebiec w tempie wyścigowym zaledwie połowę zadanego dystansu. Takie

rozgrywanie gonitw, także pomimo bľaku ustalenia przez Komisję Techniczną noÍm czasu przebywania koni

w dystansie, jest zatem w ocenie Komisji odwoławczej po prostu nieuczciwe, gdyŻptzy takim nastawieniu w istocie

każda gonitwa moŻe stanowić rywalizację spľinterską na 600-800 m, podczas, gdy częśé popĺzedzająca wyścigu jest

wyłącznie ,,rozgrzewk{' _ jak w przedmiotowym wyścigu, gdzie pierwsze 1100 metľów było pokonywane przez konie

w czasie l min. 35 sek. i 7''. Konia, który będąc zapisanym do gonitwy nie jest w stanie podjąć ľzeczywistej rywalizacji

w cĄm jej dystansie, ĺa|eĘ uznać za niepľzygotowanego do tego wyścigu, co majdowało już wielokľotnie

odzwieľciedlęnie w orzecznictwie dyscyplinarnym - jako spľzeczne z Regulaminem. Także Komisja odwoławcza

konsekwentnie podtľzymuje pogląd, żę bieżnia wyścigowa (toľ) nie iest mieiscem do tľenowania konĹ

Przechođząc do realiów gonitwy objętej niniejszym postępowaniem, nie budzi wąĘliwości Komisji odwoławczej,

że Żadęn z jeźdźców nie zastosował zasaď pľawidłowego pľzeprowadzenia dosiadanego konia pľzez cały jej dystans.

Wystaľtowanie go do gonitwy płaskiej ľozgrywanej galopem z wykonaniem minimalnej zaledwie dyspozycji

utrzymywania konia tylko w galopie, bez skłonienia go do jakiegokolwiek wysiłku i doprowadzenia do tego,

aby galopował tempem wyścigowym, jest oczywistym błędem technicznym' wskazanym słusznie pľzez Komisję

Techniczną. Nie usprawiedliwiają go nawet - potencjalnie trafrle - kalkulacje jeźdźca co do tego, Że być, może taka

taktyka zapewni mu dobre miejsce w końcowym wyniku gonitwy' W pľąpadku bowiem kolizji między założeĺiami

takĘcmymi, a wymaganiami odnośnie techniki jazdy, te pierwsze mogą być ľealizowane wyłącznie po spełnieniu tych

drugich, a nie ich kosztem. Nie jest bowiem na wyścigach tak, że cel (wygrana) uświęca środki (bľak ľzetelności

w wykonywaniu obowiązkőw jeźdźca). Dodatkowo obowiązujące pľzepisy Rozporządzenia znają tylko jeden taki

przypadek, gdy to załoŻenia IakĘczne mają deteľminować wiążąco postawę jeźdźca: pľry wydaniu mu bezwzględnej

dyspozycji takĘcznej przez treneÍa konia. Wówczas to trener przyjmuje na siebie ciężaľ odpowiedzialności za takie

zaplanowanie gonitwy, któľe nie pozwala na pełne wykorzystanie możliwości konia. Wobec braku takiej dyspozycji,

jako pľofesjonalista mający w tym względzie swobodę đecyzji, odpowiada właśnie jeździec, który zawsze ma podjąć

wszelkie możliwe staľania, by koń w gonitwie dał z siebie tyle, na ile go w danej chwili stać. Usprawiedliwianie

J
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zaniechaí, czy niedbalstwa jeźdżca,,wypaleniem psychicznym konia'' jest nieporozumieniem i podważaprzygotowanie

konia do rywalizacji (czego nie potwierdził tľener og. Hamal P. Piątkowski - jeździec K. Gľzybowski uzyskał od niego

jedynie informację, żęHamalnie jest koniem frontowym). Świadomę zastosowanię przez jeźdźca złej techniki j azdy już

od początku gonitwy świadczy nie tylko o naruszeniu przepisów Rozporządzenia oraz lekceważeniu publiczności

i wyścigów samych w sobie, ale o czynieniu tego umyślnie, według wcześniej pľzyjętego planu, co stanowi okoliczność

obciąŻającą obwinionego. Sposób rozegrania gonitwy przez jeźdŹca K. Gľzybowskiego, choć pľzyniósł skutek

w postaci uďziału w walce o najlepsze miejsca, to jednak świadczy takŻe o braku rozęznania co do rywali

uczestĺiczących w gonitwie jak i sposobu prawidłowego, akĘwnego rozegrania wyścigu, zamiast pójścia

,,na łatwimę''. Wystaľczyło zapomać się z programem wyścigowym dla tej gonitwy by ustalić, że prowadzący wyścig

Got de Lagarde był dosiadany pÍzez jeźdźca Z wagą 64 kg, gďy tymczasem dzokej K. Gľzybowski na ogieľze Hamal

miał wagę 57,5 kg. Rómica 6,5 kg nie jest bęz znaczenie w gonitwie na dystansie 2600 m, i nie została przez

obwinionego w jakikolwiek sposób zdyskontowana. Wykorzystanie różricy wagi pozwoliłoby np. tempem jazdy

zmniejszyć już w dystansie gonitwy szanse koni z wysoką wagą lub ewidentnie słabszych. ,,Spaceľowe'' tempo

naľzucone przez jeźdźców w tej gonitwie umożliwiło każdemu koniowi w stawce podjęcie rywalizacji

na pľostej ftniszowej' bez względu na różnicę wag, dyspozycję dnia, preferencje co do dystansu, Stanu toľu, czy techniki

jazdy. To czyni zasaďnym zarn)t niewykoľzystania maksymalnych możliwości dosiadanego konia - jako zarzut

wadliwej taktyki.

Komisja odwoławcza przychyliła się natomiast do zdania odwołującego' że owszęm tempo wyŚcigu było wolne,

miejscami bardzo wolne, jednak nie było one ,,rwane'' w sposób wypełniający dyspozycję przepisu $ 74 pkt 3

Roąorząđzenia.'ĺNruz z dystansem, konie stopniowo (wolno), ale jednak przyśpieszały, skĺacając czas pokonywania

kolejnych odcinków gonitwy o 3 do 4 sekund. W związku zpovĺyŻszym nie można wskazać, że odwołujący ĺ'nruszył

Regulamin poprzez ,,gwałtowne przyśpieszanie w poczqtkowej i środkowej fazie gonitwy". Przel<łađa się to także

na ocenę wypełnienia zachowanięm K. Grzybowskiego przewinieniaz $ 115 pkt 5Rozpoľządzenia - skoro koń wyszedł

Zmaszyny startowej wrazz innymi końmi galopując, nie został celowo powstľzymany od rvystaľtowania, nie stľacił

na tym etapie czytelnie dystansu wobec innych koni, to nie sposób przyjąć, Żę został wstľzymany na staľcie. Kwestia

dynamiki startu nie podlega zdaniem Komisji odwoławczej ocenie na podstawie ww. pľzepisu.

Reasumując całość sprawy' Komisja odwoławcza podziela geneľalnie ocenę Komisji Technicmej, co do błędów

w postępowaníu jeźdźca Kamila Grzybowskiego kwaliťrkujących go do odpowiedzialności dyscyplinarnej, z koľektami

zawaĘmi w niniejszym orzeczęniu. Jednocześnie Komisja odwoławcza dostrzega, że podobny pľzypadek ruŻąco

nagannego i niezgodnego postępowania obwinionego miał miejsce po Íaz pieľwszy, co nakazuje zastosowanie kary

niosącej za sobąprzeđe wszystkim aspekt wychowawczy, przed ľepresyjnym. Stąd ďecyzja o obniżeniu kary pieniężnej

do wysokoŚci, która będzie w ocenie Komisji odwoławczej cele te realizowała.

Mając na uwadzę powyższe Komisja oľzekła jak w sentencji.

Podstalvą prcĺwną: aľt. 26 ust. 6 Ustawy z dnia 18 sĘcznia 200Í r. o wyścigach konnychw Zw. ąľt. 109 s 2 ustawy

Kodetĺs postępowania w spľqwąch o wykľoczeniq oraz art. 437 s t i 2 ustqwy Kodetĺs postępowania kaľnego,

atakżes40ust.2i6RozporzqdzeniaMinistrąRolnictwąiRozwoju'ĺľsizdnią24marcą20I6r.wspľawieregulaminu

wyścigów konnych.
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Pouczenĺe:

od niniejszego orzeczenia osobie ukaľanej przysługuje odwołanie do sądu rejonowego właŚciwego ze wzglęďu

na miejsce połoŻenia toľu wyścigowego. odwołanie do sądu ľejonowego wnosi się w terminie 14 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Komisji odwoławczej wraz z uzasadnieniem. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania

kary orzeczonej pľzez Komisj ę odwoławczą.

1. Jakub Kasprzak_ Przewodniczący

2' Konľad A' Politowicz

3. KamilaMaryniak .lkłrv+2L
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