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'Warszawa, 16 sierpnia 2022 roku

ORZECZENIE nľ 8ĺ2022

Komisja odwoławcza w składzie:

l. Jakub Kasprzak- Pľzewodníczący

2. Konľad Andľzej Politowicz
3. Kamila Maľyniak

Po ľozpozraniu na posiedzeniach w dniach 29 czerwca oraz l0 i 12 sieľpnia 2022 roku odwołania jeźdźcaPavla

Slozila jr od oľzeczenia Komisji Tecbnicznej pľZy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Paľtynice

nľ 17 z dnia 16 czetwca2022roku orzeka:

1. wyeliminować z podstawy prawnej ľozstľzygnięcia $ 113 ust. l pkt 2 Rozporządzenia Ministľa Rolnictwa i

Rozwoju Wsi z dnia 24 marca2016 r. w sprawie regulaminu wyścigrĺw konnychn

2. oÍzeczoną karę pieniężną obniżyć do kwoty 5.000 zl.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwcal\ZŻ r. Komisja Technicma przy Wľocławskim Torze Wyścigów Konnych - Par1ynice wydała

orzęczenienľ 17,w któľym zaľzuciła jeźdŹcowi Pavlowi Slozil jr, że ten w dniu 16 czetwca2022roku w gonitwie

nĺ l (W33) naruszył przepisy regulaminu wyścigów konnych popÍZez niezastosowanie podczas gonitwy poprawnej

taktyczĺie i technicznie jazdy, czym spowodował niewykoľrystanie maksymalnych możliwości dosiadanego konia.

Komisja Tecbnicma ustaliła, że obwiniony ,,wykazał pasywną jazdę", a to przez ťakt, iŻ,,w ostatniej fazie gonitwy

jeździec zaprzestał aktywnej jazdy''' W ocenie Komisji Technicznej miało to miejsce na około l20 metrów przed

celownikiem, co spowodowało' że galopujący za nim koń Speedy Girl pokonał go o ,,pół długości'' w Samym

celowniku. Komisja Techniczna mimo ww. ustaleń uznała to zachowanie za naruszające przepisy $ 74 pkt 3 i 6'

$ l13 ust. 1 pkt 2 oraz $ 1l5 pkt 7 rozpoľządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maľca20l6 ľ'

w sprawie ľegulaminu wyścigów konnych. Komisja Techniczna na podstawie obľazu gonitwy oľaz uzyskanych

wyjaśnień postanowiła ukarać jeźďźca Pavla Slozila jľ karą pieniężną w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście

tysięcy złoĘch).

od oľzeczenia rĺr |7 - co do wysokości kary - odwołanie złoĘł obwiniony Pavel Slozil jr, w ustawowym terminie

3 dni (orzeczęnię zostało odebľane w dn. 16 częÍwca 2022 r., odwołanię wniesione za pośrednictwem Komisji

Technicznej pľry Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych _ PaĘnice ďĺ.20 czeľwca2022 ľ.). Dokumenty dotyczące

spľawy wpłynęły do Komisji odwoławczej pľzy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 28 czerwca 2022 r.

Komisja Odwoławcza pismem z dĺia 30 czerwca 2022 roku zwľőciła síę do Komisji Technicmej we Wrocławiu

o uzupełnienie bľaków formalnych, które to uzupełnienie wpĘnęło do Komisji odwoławczej przy Polskim Klubie

Wyścigów Konnych w dniu 9 sieľpnia 2022 ľ.

W odwołaniu jeźďziec Pavel Slozil jľ wnosi o zmniejszenie oľzeczonej kary pieniężnej, któľa ędecydowanie

przekľacza sumę nagród zaľobionych pľzeze mnie w całym zeszłym sezonie ną toľze we ĺľrocłqwilł''. obwiniony

nie neguje błędu, jaki popeŁrił, jednak na swoją obľonę podnosi: ,,Lĺĺydawało mi się, że uzyskałem wystaľczajqcq

przewągę, jednak koń zaskoczył mnie gwałtownie hamujqc. Po wyścigu okazało się, że był zraniony w tylnq nogę.

Po dyskusji z treneľem po wyścigu dodątkowo okązało się, że Kontraľgument jest bardzo ciężkim koniem i ma czasem

takieząchowanie, żewydajemusię, że skończył treninglubwyścigw momencie. gdy jeździec go przestanieposyłać."
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Komisja odwoławcza po pľzeanalizowaniu przedłoŻonych dokumentów doĘczących ww. spľawy

oĺaz zapisu video z gonitwy, zamieszczonego na poľtalu YouTube ptzez organizatora gonitw we Wrocławiu,

ustaliła następujące fakty w części istotnej dlarozstľzygnięcia w sprawie:

l. Gonitwa przeszkodowa dla koni 4-letnich rozegtanazostała na dystansie 3850 metrów. od mniej więcej połowy

dystansu (po pokonaniu przeszkody wodnej) koń Kontraľgument pod P. Slozil jr prowadził stawkę. Kolejne

pľzeszkody pokonywał pľzy pełnej kontroli ze strony jeźďźca. Za nim, w odstępie 2 - 4 długości, galopowała

Speedy Giĺl, caĘ czas aktywne pobudzana przez dosiadającego ją Maľcela Novak.

2. ostatnie płoĘ na prostej finiszowej oba konie skakały prawie razem. Po pokonaniu ostatniego (około 200 metľów

pľzed celownikiem) Kontraľgument uzyskał przewagę trzech dfugości nadklaczą Speedy Girl. około l50 metľów

oraz l00 metrów pľzed celownikiem dosiadający konia Kontľargument P. Slozil jr obejľzał się, gdzie znajduje się

rywal, jednocześnie pobudzając konia batem.

3. 80 metrów przed celownikiem P. Slozil jr zaprzestał pobudzaó dosiadanego konia Kontargument, mając pľzewagę

nad rywalem. 
'|ł,ĺraz ze zbliŻaniem Się do celownika rőźmica między obydwoma końmi malała,

by tuŻprzed' celownikiem klacz Speedy Giľl zľównała się z pľowadzącym i pokonała go o pół długości.

4. \N Żaďnej fazie gonitwy,w szczegőlności na finiszu, P. Slozil jľ nie wstľzymywał dosiadanego konia lub ínaczej

aktywnie nie wpływał na utrudnianie mu galopu.

W opinii Komisji odwoławczej zachowanie Pavla Slozila jr na ostatnich metrach gonitwy przeszkodowej

we Wľocławiu poprzez zaptzestanie aktywnej jazdy i w tego wyniku pľzegľanie wyścigu, biorąc pod uwagę jego

doŚwiadczenie (udział w wielu wyścigach na różnych toľach europejskich, zwycięStwa w ponad l00 wyścigach, w tym

na poziomie gonitw Pattern), jest niedopuszczalne i karygodne. W związku z tym Komisja odwoławcza podziela

zdanie Komisji Technicznej co do błędu taktyczno_technicznego i związalego Ztym nan)szenia pľzepisów Regulaminu,

co z kolei wiąże się z wyciągnięciem konsekwencji wobec jeźdźca'

Jędnocześnie Komisja odwoławcza nie przyjęła w tym względzie tłumaczeÍt P. Slozila jr co do rzekomej rany

u konia Kontľargument, gdyŻ nie koresponduje to zzebranym w sprawie materiałem dowodowym,w szczego|ności nie

majduje oparcia w dokumentacji dostaľczonej przez Komisję Techniczną (bľak potwierdzenia tego faktu przez

dyżurnego lekaľza weterynaľii lub choćby inne osoby związane z organizacją wyścigu, niż sam obwiniony _ trener

konia, sędzia u wagi itd.). Kolejny argument odwofującego się, Że po gonitwie romlawiając z treneľem konia

(R. Świątkiem) dowiedział się, Że ,,Kontrargument jest bąľdzo ciężkim koniem i mą cząsem tąkie ząchowąnie, że wyctaje

mu się, że skończył trening lub wyścig w momencie gdy jeździec go przestanie posyłać" jest o tyle tľudny do akceptacji,

Że - po pierwsze - to przed wyścigiem, a nie po nim jeździec powinien podjąć staľania o uzyskanie wszelkich

niezbędnych informacji na temat zachowania konia' w szczególności od jego trenera oraz - po drugie - P. Slozil jr

staľtował na Ęm koniu już piaty raz (popľzednie staĘ: 16.06.202l; 16.10.202l; l l.l l'202l;28'05'202l i 16'06.2022),

trudno więc stwierdzić, że konia nie znał i jego zachowanie mogło być dla obwinionego zaskoczeniem.

Komisja odwoławcza przeanalizowała ľownieŻ dotychczasowe orzęcznictwo w kwestiach zbliŻonych do rzeczonej

Sprawy (pľzegranie wyścigu). w 2014 ľoku Komisja Techniczna we Wľocławiu ukarała jeźdżca M' Stromsky

za to Samo przewinienie i błąd dokładnie w tym Samym miejscu, z tym Że M. Stromsky ostateczrie zajý Ill-cle miejsce.

orzeczota zosIała kaľa pieniężra w wysokości 2.000 złotych' Pula nagľód w tym wyścigu wynosiła l'7.500 zł,

a wysokość pieľwszego miejsca 10.000 złoĘch' W gonitwie konia Kontraľgument pula nagród wynosiła 24.000

złotych, a wartość pierwszego miejsca 12.000 złoĘch i tyle samo nałoŻonakara. Z kolei w dniu 14 maja2022 roku

jeźđziec Petľo Nakoniechnyi ďecyzją Komisji Technicmej za ewidentne celowe ďziałaĺie, aby nie wygrać wyścigu,
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otľzymał kaľę 4.000 złotych. Mając na uwadze dużą niewspółmierność oraz brak jednolitości w nakładaniu kar

za stwierdzone pľzewinienia pľzez Komisję Techniczną we Wľocławiu orazto, Że jeździec P. Slozil jľ w ocenie Komisji

odwoławczej nie popełnił zarz:ucanego mu błędu w zamiarze zmniejszenia lub usiłowania zmniejszenia szansy

dosiadanego konia w tej gonitwie (brak na to dostatecznych dowodów , szczegőlnie, Że jak to wyŻej wskazano, nie miał

miejsca przypadek wstrzymywania konia), a całe zajście wynikać mogło raczej z pomyłki dotyczącej infrastruktury toru

(wyraźnie zaznaczoĺego celownika, tym baľdziej, Że już raz takie zdarzęnie miało miejsce) lub zbyt dużej pewności

jeźdźca, Że uzyskana przewagajest niezagrożona, Komisj a odwoławcza prrychyliła się do wniosku odwołującego się

w kwestii obniżenia kary pienięznej i orzekłajak w sentencji.

Korekta kwaliťrkacji prawnej pľzypisanego obwinionemu zachowania, przeprowadzonaprzez Komisję odwoławczą

z urzęďu, tj' poza zakľesem zarzutow odwołania, dodatkowo wpływa na uznanie racjonalizacji oľzeczonej sankcji

Za konieczną. Było to o Ęle niezbędne, że zaľówno w zaskarŻoĺym orzeczeĺliu Komisji Technicznej,

jakitowarzyszącymm|Jwraz z odwołaniem mateľiale dowodowym Sprawy' przekazanym do Komisji odwoławczej,

prőżno szukać podstaw faktycznych pľzypisania obwinionemu odpowiedzialĺości także za zachowanie wypełniające

przesłanki przepisu $ 1 13 ust. 1 pkt 2 Rozpoľządzenia, a - jak na to konsekwentnię zwľaca uwagę Komisja odwoławcza

- kaŻďy z elementów takiego zachowania musi zostać udowodniony i oceniony pľzez Komisję Technicmą, aby mogło

ono zostać pľzyjęte za podstawę odpowiedzialności dyscyplinaľnej' Po pierwsze, co bardziej uchwytne percepcyjnie

choćby w analizie zapisu video gonitwy, obwiniony w żadnej fazie gonitwy, w szczególności na Íiniszu,

nie wstrzymywał dosiadanego konia ani w inny sposób nię utrudniał mu ponrszania się, swobodnego galopu.

Tymczasem Komisja odwoławcza stoi na stanowisku, że wykładnia $ l13 ust' 1 pkt 2 Rozporząđzenia musi

uwzględniaó fa\<t, iz - jak stanowi pľzepis - usiłować można jedynie zachowan intencjonalnych, umyślnych

(znamionowanych zamiarem), bo samo usiłowanie to nic innego, jak dążenie do realizacji skutku. Nie można zatem

usiłować czegoś' co zaistniało w wyniku niedbalstwa lub lekkomyślności (zachowania nieumyślne). Po drugie, jeżeli

zachowanie obwinionego przejawia się nie w działaniu, ale w zaniechaniu (powstrzymywania się od okľeślonych

czynności jeźdŹca) - jak w niniejszej spľawie' dla ustalenia, Że towarzyszył temu zamiar wpĘwania na szanse konia w

gonitwie, konieczne jest uzyskanie materiału dowodowego' który to potwierdza (ĺp. zeznan świadków o wejściu

obwinionego z nnymi osobami w porozumienie mające na celu osiągnięcie takiego skutku). Zachowania takiego

z pewnością nie można objąć domniemaniem.

Wobec powyższych ustaleń pozostawienie zaskaľżonego orzeczenia w pieľwotnym jego brzmieniu stanowiłoby

ľównięż o jego rużącej niespľawiedliwości, co stanowi samoistną podstawę dokonania korekty przez Komisję

odwoławczą'

Podstcnuą prqwncł: art.26 ust. 6 Ustmuy z dnia 18 stycznia 2001 r' owyścigach konnychw Zw. ąľt. I09 s 2 ustaw

Kodelĺspostępowaniqwsprawachowykľoczeniaoraząrt.437sli2orąząľt.440iąrt.455zd.]ustalyKodeks

postępowaniakarnego,atakże$40ust.2i6RozporzqdzeniaMinistľąRolnictwąiRozwojuĺ4/sizdnia24maľcą20I6

r. w spruwie ľegulaminu wyścigów konnych.
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Pouczenie:

od niniejszego orzeczenia osobie ukaľanej pľrysługuje odwołanie do sądu Ęonowego właściwego ze wzglęďu

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

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

kary orzeczonej przez Komisję odwoławczą.

1. Jakub Kaspľzak- Pľzewodniczący

2' Konľad A. Politowicz

3. Kamila Maryniak ....knłľŕ-,lźaŁ
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