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Komisja Odwoławcza w składzie

l. Jakub Kasprzak-Pľzewodniczący

2. Konľad Andrzej Politowicz

3. KamilaMaryniak

Po ľozpozraniu na posiedzeniu w dniach 16 i 18 pużdziemka 2022 ľoku odwołania jeźďźca Stefano Muľa
od orzeczenia Komisji Technicznej przry Waľszawskim Torze Wyścigów Konnych _ Sfużewiec nľ 16l
z đnia 8 paździemika1D2Zrokll orzeka:

- zmienić zaskaľżone oľzeczenie Komisji Technicznej pľzy Waľszawskim Toľze Wyścigów Konnych -

Służewĺec nľ 1ó1 z dnĺa 8 paźdzĺeľnika 2022 ľoku w ten sposóbo że uniewinnić dżokeja Stefano Mura
odzaľzuconegomuczynuwpostacinaľuszenia$113ust.1pkt9wzrĺz$74pkt4lita,pkt5|ĺtgipkt6
Rozporządzenia Ministľa Rolnictwa i Rozĺvoju Wsi z dnia 24 marca 2016 ľ. w spľawie ľegulamĺnu
wyścigów konnych.

UZASADNIENIE

W dniu 8 paŹdziernika\\22 r. po gonitwie nľ 3 (322) Memoľiał Bogdana Tomaszewskiego, Komisja Techniczra
wszczęła postępowanie z wzędu pľzeciwko jeżđźcowi Stefano Muľa, w związkll' z incydentem, jaki miał miejsce
podczas przebiegu gonitwy - na pľostej ťtniszowej, po wyjściu z zakłętll miała miejsce sytuacja niebezpiecma. Komisja
Techniczra po pľzeprowadzeniu czynności wyjaśniających (w tym pľzesłuchaniu jeźdźcőw bezpośľednio
zaangaŻowanych w ana|izowaną sytuację - a to: Stefano Muľa, Martin Sľnec i Temuľ Kumarbek Uulu) oľaz
na podstawie zapisu video gonitwy uznała, że Stefano Muľa naruszył przepisy Regulaminu wyścigów konnych poprzez

,,zjeżdżanie w kieľunku wewnętľznej barieý', ,,pľzyciskanie'' innego konia bioľącego udział w tym wyścigu (Tľijumf

- jeździec Martin Srnec) oľaz ,pľzecięcie toľu jazdý' tego ostatniego, a także ,,nie korygowanie swojego toru jazdy
i pobudzanie konią bątem z pralaej Stľony, pozwalajqc mu na dalsze zjeżdząnie do wewnqtrż' - co z kolei było
wynikiem złej techniczĺlie jazdy. Za to Komisja Techniczna, oľzeczeniem nľ 161 z dnia 8 paździemika2022 roku
ukaľała jeźdźca Stefano Muľa za z}ątechnicznie jazđę i dopľowadzenie do sýuacji niebezpiecmej kaľą zawieszenia
licencji oď |7 paździemika2l2} roku do 23 pafulzíemika}l22 roku, biorąc pod uwagę, Żebyło to kolejne przewinienie

tego jeźdźca o podobnym charakterze.

od przedmiotowego orzeczenia nľ 161 odwołanie złoŻył jeździec Stefano Mura, w ustawowym terminie 3 dni
(orzeczenie zostało odebrane w dniu 9 paŹdziemika 2022 ľ., odwołanie złoŻono w siedzibie orgaĺizatora gonitw

Tota\izaloľ Spoľtowy Sp. z o.o. ođdział wyścigi konne w dniu 10 paździemika 2022 rol<tl i przekazaĺe tego samego

dnia do Komisji Technicmej). Komplet dokumentów ďoĘczących spľawy przekazano do Komisji odwoławczej
przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 14 paździemka 2022 r. orzeczenie zostało zaskarŻone w całości
- na co wskazuje wykładnia żąďafi skarŻącego, domagającego się ,,anulowania kaý', twieľdząc' Że ,,nie spowodował
sytu acj i ni eb ezp i e cz nef ' i,,ni e ľ ozum i e, dl a cz e go z os t ał o s kar ż o ný''

Stefano Mura w odwołaniu nie przyznaje się do winy zarzucoĺej m|Jprzez sędziów Komisji Technicmej

,,Na pľostq (finiszowQ wyszedłem łeb w łeb z dwomą inĺlymi końmi (...) pľzez brak przejścia przy kanacie jeździec
T. Kumąrbek Uulu dosiadajqcy konia Fierce Eagle, pľzełożrył bat, uderzył dosiadanego konia i skieľowął go na konia
Tľijumf, Tym spowodował, że koľi dosiadany przez Srneca nie miał pľzejścia i dżokej musiał go wycofać. Mój koń nie
zmienił toru jazdy (...) dopiero w połowie pľostej finiszowej Dom Fľąncisco zaczqł schodzić do kąnatu, ąle nie
s p ow o dow ał em ým ż a dnej ni eb ezp i e cznej sytu acj i''

Komisja odwoławcza szczegółowo przeanalizowała przedłoŻone dokumenty đoĘczące ww. Sprawy

(m. in. protokoĘ z przesłachania wskazanych wyżej jeźdżcőw) oraz przeďe wszystkim zapisy video z gonitwy

zamieszczone na poľtalu YouTube przez organizatoľa gonitw w Warszawie _ Totalizator Sportowy Sp. z o'o. oďdział
wyścigi konne oraz zapisy techniczne viđeo dostaľczone przez organizatora (w tym nagranie gonitwy z obľazem

Ęestľującym przebieg gonitwy na prostej finiszowej od przodu). Komisja odwoławcza podejmując się oceny
zasadności odwołania - a tym samym weryťrkując stanowisko wÍaŻone skarżonym orzęczeniu przez Komisję
Technicmą - kierowała się dwiema kluczowymi zasadami postępowania: po pierwsze tym, że ewentualne przymanie
się obwinionego do zarzuconego mu czynu' względnie złoŻenie przed KomisjąTecbnicmą wyjaśnień o podobnym

wyrazie, nie może posiadać decydującego, samoistnego znaczenia dowodowego - cdyŻ moŹe być np. odwołane
(ak to de facto miało miejsce w niniejszej spľawie, w treści śľodka zaskarŻenia) oraz nie zwalnia organów
orzecmĺczych od dokonywania samodzielnych, niezależnych i zgodnych z obieĘwną rzeczywistością ustaleń
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faktycznych (zasaďa pľawdy mateľialnej); po drugie, rozstrzygając o odpowiedzialności dyscyplinarnej, Komisja
Technicma ustala także podmiotowo-przedmiotowe ľamy czyn|J, który jest polem jej ocen i w takim tylko zakľesie
spľawa może być kolejno konĘnuowana przez Komisję odwoławczą (podmiotowo-pľzedmiotowa jedność czynu).
oceniany czyn obwinionego jest pľecyzyjnie osadzonym w czasopľZestrzeni, zam7aięĘm zďarzeniem historycmym
i o ile w toku postępowania odwoławczego dopuszczalne jest modyfikowanie jego szczegółowego opisu,
czy kwalifikacji pľawnej' o tyle wykluczone jest wychodzenie poza ww. granice, tj' np. uzupełnianie zachowafl
pľrypisanych obwinionemu o inne, dotychczas nieanalizowane' stanowiące samodzielne naľuszenia przepisów (choćby
faktycznie zaistniaĘ), względnie zamienianie podstawy falłycznej ukarania (na zasaďzie, że co prawda obwiniony
zatzuconego mu czynu w miejscu i czasie ustalonym pľzez Komisję Technicmą nie popeŁrił, ale na innym etapie
gonitwy popełnił tożsamy, podobny lub zgoła inny czyn naruszający nonny Rozpotząđzenia - wobec czego i tak
powinna go spotkaó kara).

Zatem odnosząc się do ustaleń pľzepľowadzonych w niniejszej spľawie pľzez Komisję Techniczną
- co do czasu i miejsca popełnienia czynu- na podstawie podejmowanychpľzez nią czynności dowodowych i treści
samego skarżonego otzeczenia, Komisja odwoławcza uznała, że przedmiotem oceny pľzez Komisję w dniu
8 paździemika 2022 ľoku było zachowanie S. Mura na prostej ťlniszowej, po wyjściu z zat<rętu, na około 500-400
metrów pľzed celownikiem, w pľzebiegu zďarzenia, któľe dopľowadziło do 

',wyciśnięcia'' 
konia Trijumf pod Maľtinem

Srnec ze stawki koni (Dom Fľancisco - Tľijumf - Fierce Eagle) i ým samym zmuszając Maľtina Srneca do wstrzymania
konia, skieľowania go nabaľďziej zewÍlętrzny toÍ.

W tak nakľeślonych ramach podmiotowo-przedmiotowych i na podstawie dostępnych w sprawie dowodów,
Komisja odwoławcza ustaliła następujące faký w częŚci istotnej dlarczstrzygnięcia w niniejszej sprawie:

1. Incydent' o którym mowa w orzeczeniu miał miejsce około 470 metrów przed celownikiem w gonitwie
dla 2-letnich koni pehrej krwi angielskiej.

2. Konie wysĄ z zahęta szerokim torem. Najbaľdziej po zewnętľarej galopował Dom Fľancisco (S. Mura),
po jego lewej stľonie znajďował się Trijumf (M. Sľnec), obok któľego na wewnętfmymtorze znajdował się Fierce
Eagle (T. Kumaľbek Uulu)' Przed Fierce Eagle, nieznacmie z przoďu, pod A. Reznikovem galopował
ogieľ Mecenas, intensywnie pobudzany przezďosiadającego gojeźdźca(fot. l).

Fot.1 Fot.2
3. Trzy konie (Dom Fľancisco, Tľijumf oraz Fieľce Eagle) jeđnocześnie ľozpoczęĘ ťrnisz. ogier Mecenas,

który nie przyśpieszał, blokował galopującego zanim Fieľce Eagle, intensywnie pobudzanego przez jeźdźcabatem
z lewej stľony (Fot. 2 i 5). T. Kumarbek Uulu staľał się zmusić Fierce Eagle do wejścia w wolną przestzen
(miejsca ,,do przejściď' jednak tam nie było). W tym samym momencie po Zewnętľmej stronie toru nieznacznie
przesunął się w lewo Dom Fľancisco (Fot. 3)' S. Mura skorygował toľ, odprowadzając ogiera na zewnętrzny toÍ.
Trijumf pod M. Sľnec w wyniku obecności konia obok zszeďł đo wewnętrznej i został potrącony przez
wciskającego się ogieľa Fierce Eagle, któremu drogę caĘ czas zamykał słabnący ogier Mecenas. W wyniku
agľesywnej jazdy T. Kumarbek Uulu, konie Mecenas oraz Trijumf zostaĘ mocno potľącone (Fot. 4, 6,7).
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Fot. 9 Fot. 10

Fot. 5 Fot. 6

Fot. 11 Fot. t2

Fot. 7 Fot. 8

S. Muľa na ogierze Dom Fľancisco majdując sie na zewnętmym torze pľakĘcznie nie brał uđziału
w opisywanym zdarzeniu. Fot. 8 i 14 ohazują moment kiedy M. Sľnec ''wyciągnął'' po kolizji z Fieľce Eagle,
dosiadanego ogiera Trijumf na najbaľdziej zewnętľzry tor. W tym momencie Dom Francisco był o ponad długość
zprzodv, caĘ czas galopując swoim toľem (pokonywany tor jazdy ZÍBcząco ułatwia widoczny na nagľaniu video'
wzdłużmy wobec przebiegu biezri toru wyścigowego, rozl<ład pasów tľalvy - na zmianę ciemniejszego
i jaśniejszego). Dopieľo na około 300 metrów pľzed celownikiem Dom Francisco zjechał do wewnętrznej bariery,
wówczas już nie korygowany przez dosiadającego go jeżdźca. W tym momencie koń Dom Francisco
nie znajdował się w bezpoŚľedniej bliskości innych uczestników gonitwy. Warto mieć nauwadze, że podczas tego
manewru S. Muľa nie udeľzał dosiađanego konia batem. Dopiero po zmianie toru nastąpiło uderzenie, po czym
jazda juz była kontynuowana wyłączĺie w posyle'
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Fot. 13 Fot. 14

Fot. 15

Wobec powyższych ustaleń Komisja oďwoławcza uznała - bioľąc pod uwagę przebieg gonitwy nľ 3 w dniu
8 peľździemlka2lŻZ roku na toľze Służewiec, zachowanie Stefano Mura i postawę pozostĄch jej uczestników w czasie
zdarzenia na odcinku ok. 500 - 400 m pľzed celownikiem - że Komisja Technicma źle zinterpretowała ww. zďarzenie,
którego pieľwotną przyczyną było słabnięcie ogieľa Mecenas, natomiast winę za cĄ kolejno zaistniaĘ incydent
i dopľowadzenie do sytuacji niebezpiecznej z udziałem konia TľijumĘ ponosi jeździec Temur Kumarbek Uulu' który
najpierw pľowokował batem konia Fierce Eagle do wyłamaĺlia w pľawo' a następnie staľał się w agľesywny sposób

,,przejść, przez konie'', w chwili, kiedy nie było tam na taki manewľ wystarczająco miejsca. Z uwagi na pľzywołane
wyżej argumenty, Komisja odwoławcza nie oceniała zachowania S' Muľa na innych etapach wyścigu.

Mając na uwadze powyższe Komisja orzekła jak w sentencji.

Podstcll,vą pľcrwną: Art 26 ust. 6 Ustawy z dnią 18 sýcznia 200I r. o wyścigach konnych w zw. ąrt. 109 s 2 ustaw
Kodelupostępowaniąwsprawachowykľoczeniąorąząrt.437s1i2ustawKodel<spostępowaniakaľnego,atalłże
$ 40 oraz $ 37 ust. 2 pkt 3 Rozporzqdzenią Ministľa Rolnictwą i Roałoju Wsi z dnia 24 marca 2016 ľ. w sprawie
r e gul am inu wy ś ci gów konrly ch.

Pouczenĺe:

od niniejszego orzeczenia odwołanie nie służy.

1' Jakub Kaspľzak-Przewodniczący

2. Konĺad A. Politowicz
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3. Kamila Maryniak uĹaL


