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ORZECZENIE nr 1312022

Komisja odwoławcza w składzie:

1. Jakub Kaspľzak-Przewodniczący

2. Konľad Andľzej Politowicz

3. KamilaMaryniak

Po rozpomaniu na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2022 roku odwołania trenera Pawła Talarka od orzeczenia Komisji
Technicmej przy 'V,ĺarszawskim Torze Wyścigów Konnych - Służewiec nr 176 z đnia 23 puźďziemka 2022 roku
orzeka:

_ utľrymać w mocy zaskarżone orzeczenie Komisjĺ Technicznej pľzy Waľszawskĺm Torze Wyścigów
Konnych - Służewiec nľ 176 z dnia 23 października 2022 ľoku dot. ukaľania karą pieniężną tľeneľa
Pawła Ta|aľka zaczyn opĺsany w $ 113 ust. 1pkt 9w zw, z $ 63 rozporządzenia Mĺnistľa Rolnictwa
ĺ Rozwoju Wsi z dnĺa 24 maľca2016 r, w spľawie regulamĺnu wyścĺgów konnych.

UZASADNIENIE

W dniu 23 paździemka}lZZ r. po gonitwie nĺ 4 (35l), Komisja Technicma w związku z lnformacją sędziego
obseľwatoľa MałgorzaĘ Fabiańskiej, wszczęła postępowanie z urzędtl przeciwko treneľowi Pawłowi Talarkowi,
z powodu l9_minutowego spózrienia w przypľowadzeniu konia Klif (nľ 1) w miejsce wskazane przez organizatora
przed wyścigiem. Komisja Technicma, Orzeczeniem nT 176 z dnia 23 paździemka 2022 roku ukaľała tľenera

P. Talarka zanaruszenie ľegulaminu wyścigów konnych kaĺa pieniężną w wysokości 100 złotych (sto złotych).

od oľzeczenianr l'76 odwołanie złoĘł ukarany Paweł Talaręk, w ustawowym terminie 3 đni (orzeczenie zostało

odebľane w dniu 5 listopada 2022t., odwołanie wysłano listem poleconym w dniu 8listopađa 2022rokll i wpĘnęło
do siedziby oľganizatora gonitw Totalizator Sportowy Sp' z o.o. oďdział wyścigi konne w dniu l0 listopada 2022 rohl.)
Komplet dokumentów doĘczących spľawy przekazano do Komisji odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów
Konnych w dniu 14 listopada 2022 r. Orzeczenie zostało zaskarŻone w całości, albowiem obwiniony podważa swoje
sprawstwo co do czynu zabronionego, a wręcz jego wystąpienie w przedmiotowej sytuacji'

Paweł Talarek w odwołaniu nie przyznaje się do winy zarzuconej mlJ pÍzez sędziów Komisji Techniczrej.
Na poparcie swojej tezy wskazuje zapis video umieszczony na platformie YouTube znagraniem przebiegu całego dnia
wyścigowego rozegľanego 23 paźďziemka 2022 roku. W odwołaniu podaje, Że ,,koń Klif był w miejscu wskazanym
pľzez oľganizatorą na co najmniej 20 minut 1 l sekund pľzed rozegraniem gonitwy (print screen nľ 2 z końmi na padolal

- cząs 1h53mfilmu; pľint Screen nľ 1 z końmi w maszynie startowej _ cząs 2h13sekfilmu) więc nie jest możliwe żeby
został pľzyprowadzony z 19 minutowym opóźnieniem, nadmienię, że wcześniej koń musiął pľzejść identyfikację przez
lekaľzą weterynarii aby wejść na padok. łĺlielce prawdopodobne jest, że sędzia obseľwątoľ nie mógł widzieć przyjścia
ogiera Klif w miejsce wskaząne pľzez organizatoľa wyścigów, gdyż ok 30 minut przed gonitwq nľ 4 odbywała się
gonitwa nr 3, ą według regulaminu wyścigów konnych sędziowie obseľwatoľzy czuwajq nad pra,uidłowościq przebiegu
gonitwy ną stqnowiskąch wskazanych przez pľzewodniczqcego komisji technicznej. Prawdopodobne jest to, że sędzia
obseľwator zauważył przyjście konia Atlas na gonitwę nr 5, który miał ten Scĺm numeľ startow co koń Klif i jest tej

samej maści (...)''

Komisja odwoławcza szczegółowo przeanalizowała przeďłożone dokumenty ďoĘczące ww. spľawy'
w tym zapisy video z całego dnia wyścigowego przeprowadzonego 23 paździemka 2022, który jest zamieszczony
zaÍfiieszczorLe na poľtalu YouTube pľzez organizatora gonitw w Warszawie - Totalizatot Sportowy Sp. z o.o. ođdział
wyścigi konne. Dodatkowo w dniu 18 listopada wystąpiła đo sędziego Małgorzaty Fabiańskiej z prośba o uzupeŁrienie

wyjaŚnień ďotyczących opisywanego zdaľzenia. Na podstawie Ęch dowodów Komisja odwoławcza ustaliła
następujące faĘ w części istotnej ďlarozstrzygnięcia w niniejszej sprawie:

l . Zamieszczone materiĄ fotogľaťtczne z gonitwy z podanymi godzinami owszem potwierdzaj ą , Że kon Klif był
w padoku do pľezentacji koni na 20 minut przeďfakĘcznymrozpoczęciem wyŚcigu. Jednak pľezentacja koni
na padoku nagrana jest na 10 minut przed planowym rozpoczęciem wyścigu, wobec czego nie możĺla
stwierdzić kiedy koń Klif pojawił się na padoku pľzygotowawczymprzed wyścigiem.
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2' Planowo wyścig numer 4 (35l) miałrozpocząć się o godzinie 13:30. Z powodu opóźnienia, któľe powstało
podczas pierwszych trzech gonitw,rozpoczý się o 13:38. Jeđnocześnie, jak wynika z Komunikatu Komisji
Technicmej nľ 97 (https://tors1uzewiec.pl/wp_content/uploads/2022l10/Komunikat-KT-nľ-97-23.l0'2022.pdĐ
otaz z zapisu video z dnia, w Żadnym momencie nie została oficja|nie podana infoľmacja o opózrieniu
czasowym ďotyczącym rozgrywania kolejnych gonitw' Dlatego wszystkich uczestników obowiązywał
rozpisany w Progľamie Gonitw gođzinowy rozkład i Ęm samym terminowe przyprowadzania koni w miejsce
wskazane pr zez or ganizator a.

3. Powoływanie przez odwołującego się na fakt, że koń musiał przejść przez idenĘťlkację, co teŻ zajmuje czas,
jest o tyle nietraťtonym argumentem, że jako były sędzia i pľaktykujący od kilku lat trener doskonale wie,
że pľoces identyfikacji nie zajmuje więcej niż koniecznośó weryfikacji mikroczipu (odczytanie czytnikiem
i sprawdzenie ztym co jest w paszporcie)' co spľowadza się do maksymalnie dwóch minut' Powinien również
pamiętać' że miejscem wskazanym przez otganizatora nie jest padok do prezentacji tylko padok
przygotowawczy, gđzie m.in. konie mająbyć idenĘťrkowane i siodłane.

4. Co do sugerowanej pomyłki sędziego obseľwatora - tego dnia obserwatorem była M. Fabiańska nie mająca
Żaďnych innych wyznaczonych zadaí niż sprawdzanie koni na padoku m.in. przed gonitwą. Wobec tego
sugestie, Że zajmowała się czymś innym i mogła nie zauwaĘć konia Klif lub pomylić go z innym są jedynie
niepopaĘmi hipotezami P. Talaľka' Każda nieobecność konia w miejscu wskazanym przez organizatoľa jest
naĘchmiast rapoľtowana đo Komisj i Techniczrej.

Komisja odwoławcza wobec powyższych ustaleń uznała, że trenęr Talarek nie przedstawlł Żadnych istotnych
aľgumentów ďoĘczących teľminowego doprowadzenia konia Klif w miejsce wskazane pÍzez organizatoĺa,
któľe pozwalaĘby na rewizję skaľżonego orzeczenia Komisji Technicznej. Dostępne zapisy video nie pozwalają
co prawda na pľecyzyjne okľeślenie czasu kiedy konie pojawiły się w padoku przygotowawczym' jednak mając na
uwadze zabes czynności wykonywanych pľzez obserwatoľów, ich dotychczasową sumienność oraz bezstronność'
Komisja odwoławcza uznała, że wyjaśnienia sędziego i wynikająca z tego ďecyzja Komisji Technicznej
są j ak najbardziej zasadne.

Mając na uwadze powyższe Komisja orzeŁJa jak w sentencji.

Podstąlllą pľcrwną: Art 26 ust. 6 Ustąlĺvy z dnią 18 sýcznia 200I r. owyścigach konnychw zw. art. 109 s 2 ustqwy
Kodelĺs postępowania w spľawach o wykľoczenią oľaz ąľt. 437 s 1 ustawy Kodeĺrs postępowania kaľnego, a tąkże

s 40 oraz $ 37 ust. 2 pkt 3 Rozporzqdzenia Ministra Rolnictwą i Rozwoju Wsi z dnią 24 mąľcą 2016 ľ. w sprawie
r egul aminu wy ś c i gów konny c h.

Pouczenĺe:

od niniejszego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do sądu ľejonowego, właściwego ze wzg|ęďu

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 wstľzymuje wykonania
orzeczonejkary.
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