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Waľszawa, l7 września 2022 rol<I

ORZECZENIE nr 912022

Komisja odwoławcza w składzie:

l. Jakub Kaspľzak-Przewodniczący

2. Konľad Andrzej Politowicz

3. KamilaMaryniak

po ľozpomaniu na posiedzeniach w dniach 13 i 16 wľześnia 2022 rokll odwołania wniesionego przez właściciela koni

Night Toľnado oraz Zanzily Passion - Pana Roberta TraĘ od oľzeczenia Komisji Technicznej przy Torze WyŚcigów

Konnych Waľszawa Służewiec nľ 128 zďnia3 września 2022ľol<ll, orzeka:

_ utľzymać w mocy zaskaľżone Oľzeczenie Komisji Technicznej przy Waľszawskim Toľze Wyścigów Konnych -

Służewĺec nľ 128 z dnia 3 wľześnia 2022 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2022 r. na Toľze w Waľszawie rozegtana została gonitwa Nagľoda St. Leger - L (kat. A).

W gonitwie staľtowało 5 koni: Night Tornado (wł. J., M., R. i Z. Tľaka), Jolly Jumpeľ (wł. A. Gawryszewski,

Z. Sobolewski, S. Wiśniewski),Zanzily Passion (wł. J., M., R. i Z.Ttaka), Trollstľoem (wł. R. Sumiła) oľaz Luaithľion

(wł. P' Dllkacz, D. Witusiak). Zgoďnie z zatwierdzonymi w dniu 20 sĘcznia 2022 roku szczegőłowymi warunkami,

gonitwa miała byó rozegrana na dystansie 2800 metrów' Gonitwę wygľał ogieľ Night Tomado, kolejne miejsca'zajęły

Jolly Jumpeľ, Zanzili Passion, Trollstľoem i Luaithľion. Komisja Techniczra zatwierdziła kolejność koni' w jakiej

minęĘ celownik' jednocześnie podając dodatkowe infoľmacje o odległościach pomiędzy końmi na celowniku

(ll2 dł. - 9 dł. - 12 dł. - 3 dł.), czasie ogólnym (2 min 54 sek i2") orazmięďzyczasach, w jakich konie pokonywały

poszczególne fazy (odcinki) gonitwy (300m _ l5,5 sek; 500m - 34,2 sek; 500m - 33,4 sek; 500m - 31'6 sek;

500m - 30,2 sek; 500m - 29,3 sek). Na podstawie ww. dokumentacji, ktora została przedłożona po dniu wyścigowym

do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Klub), ten zwrócił się w poniedziałek (tj. 29 sierpnia 2022 r') do Komisji

Technicmej o zweryfikowanie wyniku pod względem czasu i dystansu, ponieważ wysoce nieprawdopodobnym było

- na tle warunków torowych i dotychczasowych pomiaľów dokonywanych w innych gonitwach - pokonanie przez

uczestników gonitwy pieľwszych 300 metrów wyścigu w czasie l5,5 sekundy. Komisja Technicma w Warszawie

w śľodę (tj.31 sieľpnia2022r.)vľaz z pľzedstawicielem Klubu oraz Organizatora Gonitw przeprowađziła kontrolę

dystansu, na jakim ľozegrany został wyścig Nagľoda St. Leger. Mając na lwadze obraz z pľzebiegu gonitwy

zaľejestrowany w zapisie video, informację odnośnie niezmienionego ustawienia wewnętrmej bandy oľaz ustawienie

tab|ic z dystansami, dokonany został dwukrotny pomiaľ za pomocą kółka pomiarowego (kľokomierz dľogowy).

Zmierzona uŚľedniona odległość wyniosła 2739 metrów - to jest o 6l metľów mniej, niŹ miał wynosić prawidłowy

dystans, na jakim miała być fozegrana gonitwa.

W dniu 3 września 2022 r. Komisja Techniczna wydała orzeczenie nľ 128, na mocy któľego gonitwa St. Leger

została unieważniona na podstawie $78 ust. l pkt 4 Regulaminu wyścigów konnych, tj. w wyniku ustalenia ,,rozegrania

jej na innym dystansie niż ustąlono w szczegółowychwąľunkąch gonitwy".
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od oľzeczenianr l28 - co do lmania gonitwy zanieważną - odwołanie złoĘłwspőŁwłaŚciciel koni Night Tornado

oraz Zanzily Passion - Pan Robeľt Tľaka, w ustawowym teľminie 3 dni (orzeczenie zostało odebrane w dn. 6 wľześnia

2022 r., odwołanie wniesione za poŚrednictwem Komisji Technicmej przy Torze Wyścigów Konnych Sfużewiec

dn. 8 wľześnia 2022 r.). Dokumenty ďoĘczące sprawy wpłynęły do Komisji odwoławczej pľzy Polskim Klubie

WyŚcigów Konnych w dniu 12 września2022 r.

W odwołaniu Pan Robert Traka wnosi o uchylenie skaľżonego orzeczenia, zarzucając Komisji Technicznej,

pośľód szeľegu dalszych uwag' w szczegó|ności ,,wadliwq inteľpretację zapisów Regulaminu" umając zarazem,

iŻrozstrrygnięcie jest ,,błędne i krzywdzqce oraz nieznajdujqce podstawfaktycznych i pľĺnłnych".

Komisja odwoławcza po pľzeanalizowaniu pľzedłożonych dokumentów dotyczących ww. sprawy

oraz zapisu video z gonitwy zamieszczoĺego na poľtalu YouTube przez organizatora gonitw w Waľszawie, ustaliła

następujące fakty w częŚci istotnej ď|a rozstrzygnięcia w sprawie:

l . W dniu 28 sierpnia 2022 toku banda wewnętľma (kanat) na Torze w Waľszawie , wyznaczająca obwód toru i trasę

gonitwy, była odstawiona kilkanaście metľów od swojej podstawowej, wewnętrmej porycji'

zdI t

Zaznaczoľly maľkeľ dystansowy 400 metrów do celowniką.

ZďIŻ

Zaznaczoną tąblicą z dystansem 2800 metrów

zdj.3

Ząznączone tablica z dystansem 2800 metľów oľąz mąľkeľ dystansowy 300 metrów do celowniką
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zdj.4

Zaznączone tąblicą z dystansem 2400 metľów, pľzed celownikiem.

Z powyŻszych obrazów wynika, Że jeŻeli dystans 2400 metľów został popľawnie wmaczony (zmieľzony) wraz z

poszczególnymi znacmikami (tablicami) dystansowymi 4, 3,2, 1, na co wskazują wyjaśnienia Komisji Technicznej,

która skontrolowała ten dystans w śľodę 31 sierpnia.' wówczas tablica dystansu 2800 metrów powinna znajdować się

przed markeľem dystansowym 400 metľów do celownika Q400+400:2800). Tymczasem z dowodowego zapisu video

wynika, Że Íablica została błędnie umieszczona pomiędzy macznikami 400 metľów i 300 metľów do celownika

i tym samym z nieprawidłowego miejsca odbył się staľt do wyścigu Nagľoda St. Leger. Są to dowody i ustalenia

obiektywne, nieobaľczone żaďnym marginesem błędu ludzkiego - w kontekście ich następstw pľawnych (konsekwencji

wynikających zregulacji $78 ust' 1 pkt 4 Regulaminu wyścigów konnych).

2. TakŻe pomiar dystansu dokonany 31 sieľpnia 2022rol<ll jeďnoznacznie wskazuje, że gonitwazostałarozegÍana

na innym dystansie, niŻ zatwierdzony w szczegőłowych dla niej waľunkach - w tym pľzypadku krótszym

o 61 metľów.

3. Pomiaľ czasu ustalony ptzez sędziego lI zegaÍa w dniu 28 sierpnia 2022 roku wskazuje' że domniemane pieľwsze

300 metrów gonitwy konie miałyby pokonać w czasie 15,5 sekundy' Jest to dodatkowy paľametr, który sugeruje

niepľawidłowość w dystansie ľozgrywanej gonitwy - Nagrody St' Legeľ. Pokonanie pľzez konie 300 meĺów

po staľcie w czasie 15,5 sekundy stanowi niemożliwy do uzyskania wynik (w przeliczenil prędkoŚć 69,7 km/h ze

staľtu)' Dodatkowo przeliczając ten czas na pełną ''ćwiaľtkę'' 500 metrów musiałby ona wynieść 25,8 sekundy.

Bioľąc pod uwagę dane poľównawcze, zgodnie z którymi konie pełnej kľwi angielskiej - w ľzetelnie

pľzepľowadzonym wyścigu - potrafią pokonać l00 metľów, Dľzv pełnvm galopĺe, w czasie 5,5-6,5 sekund w

zależności od stopnia elastyczności toľu, wówczas 300 metrów mogą pokonać w przedziale czasu 16,5'19,5

sekund. Należy ľównież wziąć pod uwagę' że konie staľtują do gonitwy przy uĘciu maszyny startowej zpozycji

,,na stój'' i zanim osiągną właściwy chód będą potľzebować dodatkowego czasu (ok. 1,5 sek) , aby jeźdźcy mogli je

rozpęđzić: popÍzez tzvł. przyjęcie staľtu. Co oczywiście dodatkowo wpĘwa na czas pokonania odpowiedniego

dystansu.

W opinii Komisji odwďawczej ďecyzjaKomisji Technicznej, ďoĘczącavzflaniaprzedmiotowej gonitwy - Nagľoda

St. Legeľ - za nieważną, była prawidłowa i oparta na wyraźĺej i kategoryczrej dyspozycji przepisu

$78 ust. l pkt 4 Regulaminu wyścigów konnych, który jest przepisem obligatoryjnym, tj. wobec ustalenia jedynej

podanej w jego treści pľzesłanki _ niezgodności dystansu gonitwy - musi być Zastosowany i nie podlega modyflrkacjom

w wyniku jakiegokolwiek uznania, czy teŻ dodatkowych ocen słusznościowych, czynionych przez organ orzekający.
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Wypada w tym miejscu wskazać, że dystans gonitwy jest jednym z kluczowych elementów okĺeślających

szczegółowe warunki danej gonitwy, a co za Íym idzie warunki rywalizacji mającej w stawce koni zgłoszonych

do uczestnictwawskazać te najdzielĺiejsze' Stanowią o tym pľzepisy Rozdziału 3 Rozporządzenia Ministľa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spľawie ľegulaminu wyścigów konnych, którego już sam Ęrtuł ,,Systemy'

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

w przepisach Rozporządzenia elementy ustalania warunków rywalizacji sfużą właśnie poľównawczemu celowi

wyścigów, a poprzez takie poľównanie, wyłonieniu najbardziej waľtoŚciowych zwierząt. Tu koniecznym jest także

sięgnięcie do ustawy z dnia l0 gľudnia 2020 r. o otganizacji hođowli i ronodzie zwierząt gospodarskich, w której

metrów w art.2 pkt 9 zdeťrniowano waľtość użýkową zwierzęcia,jako wymieľną cechę lub zespół cechzwierzęcia

gospodarskiego o znaczeĺiu gospodarczym (dla koniowatych spľawdzanych wyścigowo jest to dzielność wyścigowa),

zaś w art. 2 pkt 24 ľozwinięto teľmin zawođy konĺe - jako każde konne współzawodnictwo, w tym różne foľmy

wyścigów konnych. Dodatkowo aľt' 38 ust. l0 ww. ustawy stanowi, Że ocena waľtości uĄltkowej koniowaĘch może

być dokonana na podstawie wyników zawodów konnych. To zaś porwa|a na pľzyjęcie' iż dzielność wyścigowa stanowi

podstawowe kryterium oceny waľtości uĄtkowej konia pod kątem dalszego wykoľzystania tak spoľtowego,

jak i hodowlanego. W świetle wszystkich przywołanych ľegulacji nie do zaakceptowania jest przepľowaďzanie gonitw

na dystansach przypadkowych, nieustalonych, co niweczy wszystkie ww. cele. Zatem w pľzypadku zaburzeń l
nieprawidłowości w którymkolwiek wskazanym w przepisach elemencie definiującym indywidualne warunki gonitwy

(wiek koni/niesiona wagďdystans i in.), publicme próby dzie|ności (wyścigi) nie mają prawa býu' Fakt, Że Żaďen

z uczestników gonitwy - treneľ' jeździec, właŚciciel oraz nikt spośród osób funkcyjnych - sędziów, nie zaulvaĘł

niepľawidłowości dystansu w mającej się odbyć gonitwie, nie znaczy. że wszvscy zaakceptowali iei inne.

niż pieľwotnĺe ustalone warunki. Nawet jednak, gdyby taka akceptacjamiała miejsce - szczegőlniejuż po ľozegľaniu

wyścigu - nie wpĘwa to i tak na sposób postępowania Komisji Technicmej wobec brzrrrienia $78 ust. l
pkt 4 Regulaminu wyścigów konnych.

odnosząc się pokrótce do szczegółowych uwag podniesionych w treści rozpoznawanego odwołania Pana Robeľta

Traki, w pieľwszej kolejności Komisja odwoławcza zwľaca uwagę' że postępowania prowadzone w opaľciu o ľegulację

ustawy z dnia 18 Ęcznia 200l r. o wyścigach konnych (Ustawa) oÍaz rozporząđzenie Ministľa Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 24 marca20l6 r. w spľawie regulaminu wyścigów konnych (Regulamin)' są postępowaniami sui generis

i nie podlegają pľocedurze administracyjnej' ustalonej w ustawie z ďniaz dnia 14 czerwca 1960 ľ. Kodeks postępowania

ađministľacyjnego (kpa). Nie wskazuje na to ani żaden przepis Ustawy i Rozporządzenia, ani takŻe przepisy wstępne

art. l-2 kpa. Co więcej, w sytuacji, gdy od ľozstrzygnięcia o umaniu gonitwy zaniewainą ($37 ust. 2 pkt 4 w zw.

z $78 ust. l pkt 4 Regulaminu) pľzysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji odwoławczej właścicielowi konia

($78 ust.2 Regulaminu), a obowiązujące przepisy nie wskazują odľębnego Ębu rozpomawania takiego odwołania,

niŻ ten, który ustalono ogó|nie dla odwołań od orzeczen związanych z nakJadaniem kaľ dyscyplinarnych (podobnie

jak w pľzypadku dyskwalifikacji konia _ $77 ust. 3 Regulamint, czy zastosowania pľzepisu $76 ust. 5 i 6 Regulaminu

_ odwołanie na mocy $76 ust. 7 Regulaminu), naleŻy przyjąć, że w ujęciu pľoceduľalnym wszystkie te postępowania

odwoławcze są prowadzone tożsamym Ębem wynikającym z $40 ust. 2-7. w zw. z $ 38 Regulaminu, wraz

z odpowiednim zastosowaniem pľzepisów, o których mowa w art.26 ust. 6 Ustawy. W tym ujęciu należy stosowaó

xmaną zasadę wykładni terminu ,,odpowiedniego stosowaniď', która wskazuje, Że w zaleŻności od tľeści normy

pľawnej, moŻe ona naleźć zastosowanie w konkretnej sýuacji w całości, w części lub zostać pominięta. Taki sposób

pľowadzenia czynności pľzez Komisję odwoławczą opiera się na uznaniu' Że poza orzeczeÍńami nakładającymi
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na okľeŚlone osoby sankcje dyscyplinaľne, lakŻe rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji, czy uniewainieniu gonitwy

niosą za sobą negatywny przekaz, wpływający wprost na sferę pľaw podmiotowych poszczególnych podmiotów

(np. właścicieli koni), co czyni wszystkie ww. rozstľZygnięcia podobnymi' Zarazem sposób pľocedowania w odwołaniu

do $40 ůst' 2-7 w zw. z $38 Regulaminu i aľt. 26 llst.6 Ustawy pozwala na zachowanie we wszystkich tych sprawach

właściwego poziomu gwaľancji proceduľalnych, mających słuĘé rzetelnemu rozpoznaniu odwołania. Bľak jest zatem

jakichkolwiek podstaw, czy to normatywnych' czy celowościowych' aby oczekiwać pľowadzenia niejako kilku Ębów
postępowania odwoławczego - innych dla odwołań oď orzeczen o stosowaniu kaľ dyscyplinarnych, a innych dla

pozostaĘch odwołań przewidzianych w Regulaminie. Skoro tak, to również adekwatnie czynności Komisji Techĺicmej

w obu ľodzajach spľaw podlegaó powinny temu samemu ľeżimowi pľawnemu, co czyni zaľz|Jw naruszenia w ich toku

przepisów kpa - jak to przyjął R. Traka w swoim odwołaniu - bezzasadnym.

Kolejną kwestią zasługlljącą na podkľeślenie jest chaľakter pľawny stanowiska Komisji Technicmej, opartego

na pľzepisie $37 ust. 2 pkt 8 w zw' Z $76 ust. 4 Regulaminu. Nie ulega w ocenie Komisji odwoławczej wąĘliwości, że

już systematyka Regulaminu - zwłaszczaredakcjajego $37 ust. 2 w zw. z $38 - wskazuje, że Regulamin wprowadza

domniemanie, Że đecyzje Komisji Technicznej mają status orzeczeń, zwłaszcza, gdy dana ďeeyzja dla swej ważności

wymaga jej podpisania przez regulaminowy skład Komisji i publikacji ,,w sposób ałyczajowo pľzyjęty

na danym torze wyścigowym". JeŻeli zaś sięgnąć do treści $76 ust. 4 i 8 Regulaminu, to widać, że po pieľwsze

,,ustalenia wyniku gonitwy dokonuje komisja techniczna" (tj. organ definiowany zgodnie z art.25 ust. 1 pkt I Ustawy);

po dľugie cz1ni to po przeprowadzeniu postępowania dowodowego (choć w większości pľzypadków jedynymi

dowodami tak analizowanymi będzie protokół przekazany przez sęďziego u celownika w konfrontacji z własnymi

obserwacjami sędziów - członków Komisji Technicznej oraz zapisem video gonitwy); po tľ:zecie publikuje swoje

,,ustalenie''' Fakt, Że przepis $76 ust' 7 Regulaminu stanowi, Że ,,oď orzeczenia komisji technicznej w spľawach

określonych w ust. 5 i 6 właścicielowi konia lub jeźdżcowi pľzysługuje pľawo wniesienia odwołania do komisji

odwoławczej'', nie wpĘwa na uznanie, że ďecyz1a Komisji Techniczrej zgodna z $76 ust. 4 Regulaminu nie jest

orzeczeniem, a jedynie podaje katalog orzeczen zaskarŻalnych (wraz ze wskazaĺiem osób do tego upľawnionych)

_ zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z $40 ust. 2 Regulaminu' że odwołania pľzysługują tylko od takich orzęczeÍl

Komisji Technicznej, dla których Regulamin takie prawo pľzewiduje lub wynika ono z aktu nadrzędnego - tj. regulacji

art.26ust.1 Ustawy.

odwołujący się R. Tľaka w tľeści pľzedmiotowego odwołania powofuje się także na kwestię czasu podejmowania

czynności pľzez Komisję Techniczną, umając je za spőźnione i z tej ľacji niedopuszczalne, szczególnie w świetle

wcześniejszego wydania orzeczenia dot. ustalenia wyniku gonitwy, które zostało już upublicznione i nie zostało

uchylone. W pieľwszej kolejności wypada zauwaĘć, Że przepisy Regulaminu nie wskazują ľam czasowych

dla podejmowania czynności prowadzonych z urzędu pľzez Komisję Technicmą' mających słuĄć weryfikacji tego'

czy dana gonitwa zostałarozegÍana zgodnie z przepisami ($37 ust. Ż pkt l Regulaminu). Wręcz przeciwnie 'nadzor

nad pľzestrzeganiem przepisów regulaminu wyścigów konnych zobowiązuje ten organ do wszczęcia postępowania

wyjaśniającego w każdym przypadku podejľzenia wystąpienia nieprawidłowości. Pozrľala to na umanie, Że zwłaszcza

w przypadku barđzo istotnych naruszeń Regulaminu, Komisja Techniczna moŻe zawsze, w rozsądnym czasie, takie

postępowanie zaiĺicjować. Ów rozsądny czas wiązać naleĄ zwłaszcza z dostępnością materiału dowodowego,

pozwa\ającego na c4mienie w spľawie pewnych i miarodajnych ustaleń, ale takŻe wystąpieniem nieodwľacalnych

skutków dotychczasowego stanu (obiektywnie niezgodnego z pľzepisami), gdy jego odwrócenie powodowałoby
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negatywnę skutki niedające się pogodzić zzasadami współżrycia społecmego, ochľoną innych dóbľ prawnie istotnych

itď' Poza Ęm skoľo pľzepisy Regulaminu pľzewidują w Szeľegu sytuacji możliwość działania kontľolnego Komisji

zarówno z urzędu, jak i na wniosek, nielogicznym byłoby uznanie, Że czas dopuszczalnej aktywności w tym pieľwszym

przypadku miałby być kľótszy, niż w drugim. Tymczasem $l00 ust. l pkt 12 w zw. Z ust. 2 pkt 4 Regulaminu stanowi,

że protest może być złoŻony z powodu rozgrywania gonitwy niezgodnie z przepisami najpómiej przed upĘwem

48 goďzn po zako,hczeniu gonitwy' W przedmiotowej spľawie jasnym jest zatem' Że wszczęcie przez Komisję

Technicmą postępowania wyjaśniającego dot. dystansu gonitwy St. Leger na skutek zawiadomieniaprzez Klub w dniu

następnym po dacie rozegrania gonitwy, było zgodne z przepisami i nie wymagało odrębnego wniesienia pľotestu

na podstawie $100 ust. 2 pkt 4 Regulaminu. W opisywanym pľązpadku Komisja Techniczna została poinfoľmowana

przez Klub o konieczrości podjęcia crynności wyjaśniających na podstawie ustawowych zadan Klubu,

czy|i - ,,sprawowanie nądzoru nad przestľzeganiem pľzepisów doýczqcych wyścigów konnych" (aľt. 5 Ustawy).

Nie powoduj e to takŻe uznania za nieważme czynności pomiaľowych przeprowadzonych w dniu 3l sieľpnia 2022 r.,

albowiem oczywistym jest, że Samo wszczęcie postępowania to element formalny, który musi poprzedzać kolejne

ďecyzje: o zebľaniu dowodów, ich rodzaju i sposobie przeprowadzęnia' Pomiar dystansu gonitwy był zatem

przeprowadzony prawidłowo w ramach toczącego się postępowania, z udziałem delegowanego przedstawiciela

Komisji. Wskazać takŻe naleĘ, Że obowiązujące przepisy nie precyzują w istocie także czasu, w jakim Komisja

Technicma ma wydać swoje rozstrzygniecie, co nakazuje zgodnie z prakĘką orzecmiczą przyjąć, że powinna

to nobić, bez zbęďnej zwłoki, w sytuacji, gdy to materiał dowodowy pozwala na jednoznaczre ustalenia lub uznano,

że jego bľaków Z przyczyn obiektywnych (np. upĘw czasu' utľata dowodów) nie đa się juŻ uzupełnić. W celu wydania

orzeczenia Komisja musi się takŻe zebľać, aby był obecny jej skład władny do podejmowania skuteczrych

rozstrzygnięć'Także itymzasadom zaskarŻoneorzeczenie nĺ l28 crynizaÍemzaďość,.

Dla jasności sytuacji, w jakiej akualizują się obowiązki Komisji Technicznej, należy takŻe na kanwie niniejszej

spľawy podkľeślić, że szeroko nakreślony zakĺes kompetencji Komisji Technicznej nie prowadzi do wniosku, Że ma ona

za zadanie wyľęczanie innych podmiotów zaangażowanych w organizację i pľzebieg wyścigów w ich powinĺościach.

Pľzyjmuje się bowiem domniemanie, że podmioty, będące na gľuncie pľzyjmowanychprzez nie ról profesjonalistami,

działają rzetelnie i odpowiedzia|nie, np. w zakľesie wykonania zapisów co do warunków gonitwy. Nie jest wobec tego

tak, Że nieujawnienie niepľawidłowości przed rozpoczęciem gonitwy pozbawia Komisję Tecbnicztą pľawa do ich

weryfikacji ex post' niejako legĘmując jej przebieg. oczywiście, zarówno na podstawie własnych ustaleń' jak

i sygnałów od osób trzecich wskazanych w Regulaminie, Komisja może i powinna prowadzić także kontrole

prewencyjne właściwego przygotowania gonitwy, jednak wyłącmie na skutek uzasadnionych okoliczności.

W przedmiotowej sýuacji chybiony jest zarzut niewłaściwego nadzoru Komisji Techniczrej nad przebiegiem gonitwy,

wszak sam pľzebieg gonitwy, poczynając od staľtu, byłniezabwzony, a nieprawidłowości pojawiĘ się na jej przedpolu

i nie były oczywiste, skoro inne osoby obecne na wyścigach w tym dniu, w tym sam skarŻący, nie zwrócili na nie

uwagi.

ostatecznie Komisja odwoławcza zauwaŻa, że przedmiotowy zakĺes orzeczenia dot. unieważnienia gonitwy,

względem upľzedniego orzeczenia dot. ustalenia wyniku gonitwy, opieľa się na takiej relacji, gdy to unieważnienie'

jako ďecyzja znaczĺĺie szeÍsza, w skutkach swych dalej idąca i definĘwna, de facto usuwa z obľotu decyzję wynikową

- wynik gonitwy nieważnej Sam w sobie jest ľównież bez maczenia' choć nawet w pľzypadku uznania, że ustalenie

wyniku gonitwy wymagałoby formalnego uchylenia, uchybienie takie (brak uchylenia) nie byłoby raŻącym

i wpływającym na tľeśó niniejszego orzeczenia Komisji odwoławczej.
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Mając na uwadzeporyŻsze Komisja orzekła jakw sentencji.

Podstawą prc[wna: aľt. 26 ust. 6 Ustawy z dnia 18 sýcznia 200I ľ. o wyścigach konnych w Zw. art. 109 s2 ustqwy

Kodelrs postępowania w spľawach o wykľoczenia oraz ąľt. 437 $1 ustawy Kodel<s postępowania kaľnego, ą także

$40 ust. 2 i 6 Rozporzqdzenia Ministľą Rolnictwą i Rozwoju Wsi z dnią 24 mąrca 2016 ľ. w sprawie regulaminu

wyścigów konnych.

Pouczenie:

od niniejszego orzeczenia nie przysfuguje odwołanie do sądu ľejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia

toru wyścigowego.

1. Jakub Kaspľzak-Przewodniczący J
2. Konľad A. Politowicz

Ż3. KamilaMaryniak
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