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ORZECZENIEnT 612022

Komisja odwoławcza w składzie:

l. Jakub Kaspľzak-Pľzewodniczący

2. Konľad Andľzej Politowicz

3. KamilaMaryniak

Po ľozpozraniu na posiedzeniach w dniach 2 i 4 sieľpnia 2022 roku odwołania jeźdźca Antona Turgaeva

od orzeczenia Komisji Technicznej przy Torze Wyścigów Konnych Waľszawa Służewiec nr 68 z dĺia26 czeľwca2022

ľoku oľzeka:

- zmienić zaskarżone oľzeczenie Komisji Technicznej pľzy Warszawskim Toľze Wyścĺgów Konnych - Służewiec

nr 68zdnia26 czeľwca 2022 roku w ten sposób' że:

ĺ.. wyeliminować z opisu czynu zarzucanego Antonowi Tuľgaev nĺepľzyjęcie w sposób prawidłowy startu,

oľaz gwałtowne pľzyspieszenie z środkowej fazie gonitwy, a takŻe z podstawy pľawnej ľozstrzygnięcia $ 115 pkt

5 Rozporządzenia Ministľa Ro|nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca2016 r. w spľawĺe ľegulamĺnu wyścigów

konnych,

2. przyjąć,, że obwiniony zastosował taktykę, która umożliwiała wykorzystanie moż|itľości dosiadanego konia,

jednak nie było to wykorzystanie maksymalne w całym dystansie gonitwy oľaz nie wykazał popľawnej

technicznĺe jazdy i wstľzymywał konia w dystansĺe gonitwy, co stanowĺ naľuszenĺe pľzepisu $ 113 ust. 1 pkt 9

wTrty.z$74pkt3ióRozpoľządzeniaMinistľaRolnictwaiRozrvojuWsizdnia24marca2016r.wspľawie
regulaminu wyścigów konnycho

3. orzeczoną kaľę pieniężną obniżyć do kwoty 800 zł.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca2022 r. Komisja Techniczna przy Torze Wyścigów Konnych Waľszawa - Sfużewiec wydała

orzęczenie nĺ 68, w którym zarzuciła jeźdźcowi Antonowi Tuľgaev, że tęn w dniu |2 czerwca 2022 roku

w gonitwie nĺ 2 (Nagľoda Kuľozwęk - kat. B) naruszył przepisy ľegulaminu wyścigów konnych poptzez

niezastosowanie podczas gonitwy popľawnej taktycznie i technicmie jazdy, w postaci niepľzyjęcia w sposób

pľawidłowy startu i wstľZymywanie dosiadanego konia w początkowej fazie gonitwy oraz gwałtowne pľzyspieszanie w

środkowej fazie wyścigu. W ocenie Komisji Technicmej 1eździec (prowadząc stawkę koni) wstľzymywał dosiadanego

konia po staľcię i przez część dystansu, nie pozwalając mu swobodnie galopować, a to z kolei w połączeniu

z podobnym postępowaniem pozostałych uczęstników wyŚcigu skutkowało nieselekcyjnym charakterem publicznej

pľóby dzielności (w tym konkľetnym pÍzypadku gonitwy pozagrupowej). Komisja Techniczna nadto ustaliła,

że w środkowej fazie gonitwy jeŹdźcy gwahownie pľzyśpieszyli, co stanowiło naruszenie zasad poprawnej technicznie

jazdy. Komisja Technicma na podstawie obrazu gonitwy, wyniku technicmego (czas ogólny i międzyczasy) oraz

uzyskanych wyjaśnień odjeźdżca i trenera konia Got de Lagarde, postanowiła ukaľać Antona Turgaeva karąpieniężną

w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złoĘch)'
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od oľzeczenia nľ 68 _ co do winy - odwołanie złoŻył obwiniony Anton Tuľgaev, w ustawowym terminie 3 dni

(orzeczenie zostało odebrane w dn. 3 lipca2022 r., odwołanie wniesione za pośrednictwem Komisji Technicznej przy

Toľze Wyścigów Konnych Służewięc dn. 6 Lipca 2022 r.). DokumenĘ đoĘczące spľawy wpłynęły do Komisji

odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 25lipca2022 r. Jednak Komisja odwoławcza pismem

z dnia 27 lipca 2022 roku zwrőciła się do Komisji Technicznej w Waľszawie o uzupełnienie braków forma|nych

orazuzyskanie dodatkowych wyjaŚnień đoĘczących sposobu i teľminu wniesienia odwołania przez jeźdżca.

W odwołaniu jeździec Anton Tuľgaev wnosi o uniewinnienie go od zarzucanych mu przewinien,nieptzyznając się

do stwierdzonego pľzez Komisję Techniczną naruSzenia przepisów Regulaminu w gonitwie nr 2 z ďĺia |2 czeľwca

2022. w odwołaniu Zatzuca Komisji Technicznej ,,wadliwq interpretację stanu faktycznego i błędnq interpľetację

Regulaminu". Na swoją obľonę podnosi ,,obowiqzkiem jeźdźca jest utrzymąnie konią w galopie, czyli każde tempo

pozwalajqce na spełnienie tego Wmogu musi zostać Lłznąne za pľawidłowe. ('.) Prowadzqc wyścig dbąłem o jego

miąrowość, zwiększajqc prędkość tak, że każda kolejną ć',yviąrtku była mniej więcej o trzy sekundy szybsza od

poprzedniej. (...) Koľi Got de Lagarde nigdy wcześniej nie stąrtował na tąk długim dystansie, niósł bąľdzo wysokq

wągę, na pogľaniczu dopuszczalności i nie mogłem podjqć żadnego ryzyka forsowania tempa, narażajqc ogieľa nie

tylko na porażkę, ąle też na jakieś dolegliwości, skutkujqce utratq przydatności do wyścigów. (...) dyktowanie tempa

pľzez konia najbardziej obciqżonego jest błędem takýcznym, nvłąszczct na tak długim dystansie, odbieľajqcym mu

wszelkie Szanse na zwycięstwo. Nie chciąłem prowadzić wyścigu w ých waľunkąch (...) ro, że nie znąlazł się inny

chętny do prowadzenia, nawet koń koľzystajqcy z kilkunastokilogľamowej ulgi wagi nie jest mojqwinq. (...) Tylko dzięki

zastosowanej taktyce, dosiadany pľzeze mnie ogieľ do końcawalczył owygranq (...)"

Komisja odwoławcza po przeanalizowaniu przeďłożonych dokumentów dotyczących ww. Sprawy

oraz zapisu video z gonitwy zamieszczonęgo na poľtalu YouTube przez oľganizatora gonitw w Waľszawie, ustaliła

następujące fakty w części istotnej đIa rozstrzygnięcia w sprawie:

l. ogier Got de Lagaľde pod A. Turgaev jako pieľwszy wystaľtował zmaszlny staľtowej' Po około 25m od startu

jeździec pieľwszy raz wstrzymał ogieľa pľzed szybszym galopem. Następnie powtórzył to zachowanie na koło 2200m

przed celownikiem, kiedy konie były w zakľęcie i kolejny razprzeđ wyjściem na przeciwległą prostą. Pozostałe konie

galopowaĘ zanim w odstępie nie większym niż 2 dfugości.

2. Mięđzyczasy odnotowane przez sędziego U zęgaľa na poszczególnych dystansach gonitwy Nagroda Kurozwęk

(2600m) wyniosĘ: l00m l9,9"l - 500m l44,8"l _ 500m l4l,0"l - 500m l37,3"l - 500m /34,8"l - 500m l3l,0"l,

co nie pozwala na przyjęcie, że doszło w któľejkolwiek fazie gonitwy do gwałtownego przyspieszenia jazdy - tempo

wyścigu było zwiększane stopniowo, przy bardzo wolnej pieľwszej jego części.

W opinii Komisji odwoławczej pľzebieg całej gonitwy świađczy, że była oÍLa zaprzeczeniem idei wyścigów

i ich naczelnej zasady wyraŻonej w art.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 200l ľ. o wyścigach konnych: gonitwy

to publiczne pľóby, których ządaniem jest ocena stopnia dzielności koni, przeprowądząne ną torąch wyścigowych

zgodnie z pľzepisami ustawy i ľegulaminem wyścigów konnych. Jednym z elementów okľeślających szczegółowe

waľunki danej gonitwy' a co za tym idzie warunki rywalizacji mającej w stawce koni zýoszonych

do uczestnictwawskazaó te najdzielniejsze, jest dystans gonitwy. Stanowią o tym przepisy Rozdziału 3 Rozporząđzenia

Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych, któľego już sam

t1rtuł ,,Systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw galopem'' nie pozostawia wątpliwości, iż wszystkie kolejno

opisywane w przepisach Rozporządzenia elementy ustalaniu warunków rywalizacji służą właśnie porównawczemu

celowi wyścigów, a poprzez takie porównanie, wyłonieniu najbaľdziej waľtościovĺych zwierząt. Tu koniecznym jest
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także posiłkowe sięgnięcie do ustarvy z đnia 10 grudnia 2020 ľ. o organizacji hodowli i ľonodzie zwierząt

gospodarskich, gdzie w art.2 pkt 9 zdefiniowano waľtość uĄrtkową zwieľzęcia,jako wymieľną cechę lub zespół cech

zwierzęcĺa gospodaľskiego o Znaczerliu gospodaľczym (dla koniowatych sprawdzanych wyścigowo jest to dzielnośó

wyścigowa), zaś w art. 2 pkt 24 ľozrvinięto teľmin zawody konne - jako każde konne współzawodnictwo, w tym ľóżne

formy wyścigów konnych. Dodatkowo aľt. 38 ust. 10 ww. ustawy stanowi, Że ocel7a waľtości użýkowej koniowatych

może być dokonana na podstawie wyników zawodów konnych. To zaś pozwala na przyjęcie, iŻ ďzięlność wyścigowa

stanowi podstawowe kryterium oceny waľtości uzytkowej konia pod kątem dalszego wykorzystania tak sportowego, 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, które w swojej karierze

wyścigowej mają udział w gonitwach na ďłuŻszych dystansach i koŕlcząje w czołówce' nawet bezpośrednio walcząc

o zlvycięstwo, potrafią de facto pľzebiec w tempie wyścigowym zaledwie połowę zadanego dystansu. Takie

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

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

każda gonitwa moŻe stanowió rywalizację spľinteľską na 600-800 m, podczas, gdy częśi poprzedzająca wyścigu jest

wyłącznie ,,rozgÍzewką'' _ jak w pľzedmiotowym wyścigu, gdzie pieľwsze l l00 metrów było pokonywane pľzez konie

w czasie 1 min. 35 sek. i 7''' Konia, który będąc zapisanym do gonitwy nie jest w stanie podjąć rzeczywistej rywalizacji

w cĄm jej dystansie, naleĘ uznać za nieprzygotowanego do tego wyścigu, co znajdowało już wielokľotnie

odzwierciedlenie w orzecznictwie dyscyplinarnym - jako sprzeczne z Regulaminem. Także Komisja odwoławcza

konsekwentnie podtľzymuje pogląd, że bieżnia wyścigowa (toľ) nie iest mieiscem do tľenowania koni.

Przechođząc do ľęaliów gonitwy objętej niniejszym postępowaniem, nie budzi wąęliwości Komisji odwoławczej,

Że żađęn z jeźďźcőw nie zastosował zasaď pľawidłowego pľzeprowadzenia dosiadanego konia przez caĘ jej dystans.

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

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

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

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

taĘka zapewni mu dobre miejsce w końcowym wyniku gonitwy. W przypadku bowiem kolizji między załoŻeniami

takĘcznymi, a wymaganiami odnoŚnie techniki jazdy' te pieľwsze mogą być ľealizowane wyłącmie po speŁrieniu tych

drugich' a nie ich kosztem. Nie jest bowiem na wyścigach tak, Że cel (wygľana) uświęca śľodki (brak ľzetelności

w wykonywaniu obowiązków jeźdźca)' Dodatkowo obowiązujące pľzepisy Rozporządzenia znają tylko jeden taki

przypaďek, gdy to założenia taktyczne mają determinować wiążąco postawę jeźdźca: prry wydaniu mu bezwzględnej

dyspozycji takĘcznejprzeztÍenera konia. Wówczas to trener pľzyjmuje na siebie ciężar odpowiedzialności zaÍakie

zaplanowanie gonitwy, któľe nie pozwala na pełne wykoľzystanie możliwości konia. Wobec bľaku takiej dyspozycji,

jako profesjonalista mający w tym względzie swobodę ďecyzji, odpowiada właśnie jeździec,ktory zawsze ma podjąć

wszelkie możliwe starania, by koń w gonitwie dał z siebie tyle, na ile go w danej chwili stać. ,,Spaceľowe'' tempo

narzuconę pľzez jeźdźców w tej gonitwie umożliwiło każdemu koniowi w Stawce podjęcie rywalizacji

na pľostej finiszowej, bez względu na ľóżnicę wag, dyspozycję dnia, preferencje co do dystansu, Stanu toru, czy techniki

jazdy. Nie jest zatem z pewnością tak, jak wywodzi obwiniony w złożonym odwołaniu, Że ,,obowiqzkiem jeźdźca jest

utrzymanie konią w galopie, czyli każde tempo pozwalajqce na spełnienie tego wmogu musi zostać uznane zą

pľa'widłowe". Niemniej trzeba zauwaĄć, że taktyka Zastosowana przez A. Turgaeva, w szczególności ze względu na

szczegőłowe warunki gonitwy i niesioną pľzez koĺia wagę była korzystna (choć niezgodna z założeniami pľóby

3



KoMISJA oDwoŁAwCZA
PRZY PoLSKIM KLUBIE wvŚclcow KoNNYCH

ul. Puławska 266, 0Ż-684 Waľszawa
e-mail: pkwk@pkwk.org

selekcyjnej), przynoszącjedynie efekt w postaci pľőby zajęciajak najlepszego miejsca. ostatecznie koń Got de Lagarde

zajý w wyścigu Il-gie miejsce, przegrywając o ,,kľ łeb''. Uspľawiedliwieniem dla tego nie może być jednak fakt, iŻ ,,nie

znalazł się inny chętny do pľowadzenia, nawet koń koľzystajqcy z kilkunastokilogľamowej ulgi wagť', ponieważ każđy z

jeźdźcőw sam powoduje dosiadanym koniem, kontľoluje tempo jego biegu i powinien je utrzymywać indywidualnie na

właściwym dla wyścigów poziomie, stosownie do warunków rozgrywania gonitwy - które w tym przypadku byĘ

korzystne.

Komisja odwoławcza ZwÍaca uwagę' że stwierdzonę przęZ Komisję Techniczną naľuszenie przepisu dotyczącego

złej techniczĺie jazdy poprzęz zachowanie obwinionego w postaci tľzykĺotnego wstrzymywania (szarpanie)

dosiadanego konia w dystansie (najpieľw 25 metrów po starcie, kolejne dwa rury na około 2200 metrów i około 2000

metľów przed celownikiem) stanowi naruszenie przepisu zawartego w $ 74 ust. 3 Regulaminu' Z zapisu video oľaz

pľotokołu pľzesłuchań nie wynika, Że jeździec zachował się tak w związku uzasadnionymi pľzesłankami

(bezpieczeństwo). Jako prowadzący stawkę nie miał najmniejszych powodów do tego typu zachowania. To on

dyktował warunki gonitwy, a takim postępowaniem naruszył zasaďy bezpieczeństwa w wyścigu' mogąc spowodować

że ktoś na niego najedzie z tyłu, wpadnie, jak ľównież niepotľzebnie ryzykował kontuzję konia wybijaj ąc go z rytmu.

Komisja odwoławcza przychyliła się natomiast do zdania odwołującego, Że owszem tempo wyścigu było wolne,

miejscami bardzo wolne, jednak wrazz dystansem' konie stopniowo (wolno), ale jednak przyśpieszaĘ, skracając czas

pokonywania kolejnych odcinków gonitwy o 3 do 4 sekund' \N związku z powższym nię można wskazać,

że odwołujący naruszył Regulamin popÍzez ,,gwałtowne przyśpieszanie w poczqtkowej i śľodkowej fazie gonitwy''.

Podobnie jeżeli chodzi o ocenę wypełnienia zachowaniem A. Turgaeva przewinienia z $ l15 pkt 5 Rozporządzenia

- skoľo koń wyszedł z maszyny staľtowej wraz z innymi końmi galopując, nie został celowo powstľZymany

od wystaľtowania, nie stľacił na Ęm etapie czýelnie dystansu wobec innych koni, to nie sposób przyjąć, Że został

wstrzymany na starcie (choć pómiej miało to miejsce). Kwestia dynamiki startu nie podlega zdaniem Komisji

odwoławczej ocenie na podstawie ww. przepisu.

Reasumując całość sprawy, Komisja odwoławcza podziela generalnie ocenę Komisji Technicznej, co đo błędów

w postępowaniu jeźđźca Antona Tuľgaeva kwalifikujących go do odpowiedzialności dyscyplinaľnej, z koľektami

zavlaĘmi w niniejszym orzęczeniu' Jednocześnie Komisja odwoławcza dostrzega, że podobny pľzypadek rażąco

nagannego i niezgodnego postępowania jeźdźca miał miejsce po ľaz pierwszy, co nakazuje zastosowanie kary niosącej

za sobą przede wszystkim aspekt wychowawczy, pľzed repľeýnym' Stąd ďecyzja o obniŹeniu kary pienięmej

do wysokości, któľa będzie w ocenie Komisji Technicznej cęlę te realizowała.

Mając na uwadze powższe Komisja orzekła jak w sentencji'

Podstową pľawnq: ąrt. 26 ust. 6 Ustawy z dnią 18 stycznia 200I r. o wyścigach konnych w zw. art. l09 s 2 ustawy

Kodekspostępowaniawsprawachowykroczeniaoraząrt.437s1i2ustawyKodekspostępowaniakaľnego,atakże

$ 40 ust' 2 i 6 Rozpoľzqdzenia Ministra Rolnictwą i Rozwoju ĺľsi z dnia 24 mąľcą 2016 r. w spľawie ľegulaminu

wyścigów konnych.
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Pouczenie:

od niniejszego orzeczenia osobie ukaranej pľzysługuje odwołanie do sądu rejonowego właściwego ze wzglęďu

na miejsce położenia toru wyścigowego. odwołanie do sądu ľejonowego wnosi się w teľminie 14 dni od dnia

doľęczenia orueczenia Komisji odwoławczej wraz z uzasadnieniem. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania

kary orzeczoĺej przez Komisję odwoławczą.

1. Jakub Kasprzak-Pľzewodniczący J
2. Konľad A. Politowicz

Ż3. Kamila Maryniak
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