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ORZECZENIEnT 1012022

Komisja odwoławcza w składzię:

l. Jakub Kasprzak-Przewodniczący

2. Konrad Andľzej Politowicz

3. KamilaMaryniak

po ľozpoznaniu na posiedzeniach w dniach 28 i 29 wľzęśnia2022 roku odwołania wniesionego pÍzęz powożącego Vasyl

Finchuk od orzęczęnia Komisji Technicznej przy Torzę Wyścigów Konnych Waľszawa Służewięc nr l42

z dnia 18 wrzęśnia 2022roku, orzęka:

- utrrymać w mocy zaskaľżone Oľzeczenĺe Komisji Technicznej pľry Warszawskim Torze Wyścigĺíw Konnych

- Służewiec nľ l42 z dnia 18 wľześnia 2022 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września2022 r. na Torze w Warszawie w czasię rozgrywania gonitwy dla 3Jętnich i staľszych kłusaków

francuskich (sulki) na dystansie 2420 m Komisja Tęchniczna pľzy Waľszawskim Torze Wyścigów Konnych

- Służęwiec zaĺzluciła powożącemu Vasylovi Finchuk, iż na prostej finiszowej jedenaście razy uderzył batem konia

z pľowadzone go zaprzęgu Fend d'Ukĺaine (nr 9), w związku z czlm ĺałoŻyła na niego kaľę finansową w lvysokości 700 zł

(słownie: siedęmset złoĘch)'

od powyższego orzęczeĺia odwołanie - w zakĺęsie wysokości nałożonej kary finansowej - złozył

pow. Vasyl Finchuk w ustawołvym tęrminię 3 dni (otzeczęnię odebranę 23 wrześĺia 2022 r. - odwołanię wniesione tego

samego dĺia za pośrednictwem Komisji Technicznej przy Torze Wyścigów Konnych Służewiec). Dokumenty wpłynęły

do Komisji odwoławczej w dniu 26 wĺześĺia2022 r.

odwołujący ĺie zgadza się z wymiarem nałożonej na niego kary i wnioskuje o jej obniżenie, gdyż -w jego odczuciu

.iest ona zbyt wysoka". Zarazem nie neguje popełnionego czynu, ptzywołując jedynie argumenty na swoje uspľawiedliwienie.

Twieľdzi m. in., że to ,'pierwsze tego typu przewinienie, a w feľworzę walki pogubił się w liczbie zadanych udęrzęń''.

Komisja odwoławcza' po zapoznaniu się z matęriałami zgtomadzonymi w spľawie, w tym zapisem video

z przebiegu gonitwy, ustaliła, Żę wałach Fend d'Ukraine łvychodząc na pľostą finiszową zajmował 6-te miejsce, poruszając

się najszerszym toľem i stopniowo pľzesuwając do pľzodu' Na około 350 m pľzed celownikięm pow. Vasyl Finchuk raz za

razem zaczý. udęrzaé konia na odcinku ok. 100 m, w sposób znamionujący całkowity bľak kontroli ĺad liczbą ých uderzeń,

a na ok. 150 m przed metą uderzył koniajeszcze raz. Ostatęcznie ukończył wyścig na 3 miejscu.

Komisja odwoławcza nie znalazła podstaw do zmiany skaľżonego orzeczęĺia' W ocenie Komisji odwoławczej

zachowanie powożącego było karygodĺę, a liczba udęrzęń batem bardzo duŻa. Zgodnie z Regulaminem wyścigów konnych

dozwolone jest 5 udęľzeń batem na pľostej finiszowej - a |iczbatazostałaprzezY. Finchuka przekroczona ponad dwukotnie

(o 6 uderzeń - łącznie 11). Tłumaczenia powoŹącego, że jest to jego ,,pierwsze tego typu przewinienie, a w fęrworzę walki

pogubił się w liczbie zadanych uđęrzęíl" nie może wpĘnąć na decyzję Komisji odwoławczej, w sytuacji, gdy V. Finchuk jest

doświadczonym powożącym, jeździ średnio 20_30 wyścigów w ľoku, co powinno się przekładaó na jego bardzo dobrą

znajomość przepisów' w tym co do dozwolonej ilości udęľzeń batęm w gonitwie, ale ľównież poziom stosowanej techniki

powożenia' od tak doświadczonego powożącego lYymaga się niepopełniania tak ruŻących, szkolnych błędów' Jednoczęśnię

Komisja odwoławcza każdy tego typu przypadek rozpatruje indywidualnie' a i wówczas, gdyby V. Finchuk miał mniejsze

doświadczenie trudnym do zaakceptowania byłoby to, że mőgj ,,pomylić się'' w liczbię zadanych uderzeń ptzekaczając
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ich dozwolonąliczbę aż o 6 (łącznie 11) i tłumaczyć to ,,ferwoľem walki''. Bat jako pomoc słuĄ pobudzeniu konia,

zwiększeniu jego akcji, koľekcie toru jazdy i w ten sposób powinien byó stosowany - celowo i rozsądnie. Same pľzepisy

Regulaminu

na to wskazuj a6 ograniczając prawo uŻrywania bata w sýuacji, gdy nie może to wpłynąć na zachowanie konia, który bez tego

np. wygrywa lub nię może juŻ przyspieszać. Komisja odwoławcza oceniając ľealia danej Sprawy kładzię ľównież nacisk na

dobrostan koni (stan zdľowia psychicznego i ťtzycznego zwieĺząt), a co zaĘm idzie zwraca szczegőlną uwagę na zachowania

mogące godzió w tą wartość, f|p. popÍzęz niepľawidłows stosowanię bata' Według Komisji każdy powożący powinien mieó

na uwadze przede wszystkim dobľo konia i rwńcić szczegőlną uwagę na konsekwencje, jakie niesie za sobą nadułwanie

bata względem rvĺierzęcia jako istoý żywej, ponad chęó wygrania gonitwy.

Ponięważ ľozpatryWane odwołanię skierowanę było pľzeciwko ľozstľzygnięciu dot. wysokości kary, Komisja

odwoławcza oceniła prawne uwarunkowania zastosowanej sankcji, rozwuŻając cęlowość miaľkowania wysokości kary

finansowej zw?ľŻWszy na jej cel prewencyjny i wychowawczy,także w odnięsieniu do innych niż sam ukarany uczestników

wyścigów, wagę naľuszonych obowiązków ukaľanego otaz zakręs autonomii orzeczniczej Komisji Technicznej

- umoŹliwiający inteľwencję w rvysokość kary Ęlko wówczas, gdy kaľa oÍzęczona pľzez Komisję Techniczną może uchodzić

zakarę oczywiście zbyt surową i niepľoporcjonalną do ľealiów danej sprawy. Komisja odwoławcza ocęniła ww. aspekÍy

takŻe dostľzegając, że orzęczona kara mieści się zdecydowanie w dolnych granicach zagroŻenia występującego w niniejszej

spľawie - albowięm zgodnie z warunkami gonitwy oraz aÍt.24 pkt 3 ustawy o wyścigach konnych, kara pieniężna mogła się

kształtować od wysokości 50 zł do ľównowartości sumy nagród w lvyścigu, w którym naruszono pľzepisy ľegulaminu

wyścigów konnych. Tak oceniana karanałoŻona na V. Finchuka, w sytuacji, gdy dopuścił się razącego błędu, naruszając

w czasie wyścigu jeden z najbardziej kategorycznych przepisów Regulaminu dot. gonitw kłusaków, jawi się jako

spľawiedliwa, proporcjonalna i nie wymagająca koreký w postępowaniu odwoławczym. Waľtościowanie w tym względzie

zastosowanę przez Komisję Techniczną, Komisja odwoławcza w pełni podziela.

Mając na uwadze powyższę Komisja orzekła jak w sentencji.

Podstawapľawna: art.26ust.6 Ustawyz dnia ]8 sýcznia200I r. ovyścigachkonnychw zw. art. ]09 s 2 ustawy Kodeks

postępowania w sprawach o wylcroczenią oľaz aľt. 437 s I usta,ĺvy Kodelrs postępowania karnego, a także

$ 40 ust. 2 i 6 Rozpoľzqdzenią Ministra Rolnictwą i Roałoju ĺľsi z dnia 24 maľcą 20]6 r. w spľawie ľegulaminu wyścigów

konnych.

Pouczenĺe:

od niniejszego otzęczęnia prrysługuje odwołanię do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia toru

wyścigowego. odwołanię do sądu rejonowego wnosi się w tęrminie 14 dni od dnia doľęczenia oĺzeczenia komisji

odwoławczej wÍaz z uzasadnieniem. Wniesienie odwołania nie wstľzymuje wykonania kary oĺzeczonej pľzez Komisję

odwoławczą.
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