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Orzeczenia 
Komisji Technicznej

nr 1 z dnia 23 kwiet nia 2017 r.
W dniu 23 kwiet nia 2017 r., po go ni twie nr 3 Ko -

mi sja Tech nicz na za rzu ci ła pr. dż. Asla no wi Kar da -
no vo wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go
ko nia Ku rier (nr 3) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń
na pro stej fi ni szo wej oraz przez pod no sze nie rę ki
z ba tem po wy żej li nii bar ku (ra mie nia). Ko mi sja
Tech nicz na, po prze słu cha niu pr. dż. Asla na Kar da -
no va, na pod sta wie ob ser wa cji wła snych oraz po
ana li zie za pi su vi deo po sta no wi ła uka rać go ka rą
pie nięż ną w wy so ko ści 300 zło tych (słow nie: trzy -
sta zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt
9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju
Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu
wy ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r.,
poz. 536).

Uzasadnienie: Prak ty kant dżo kej ski Aslan Kar -
da nov nad użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko -
nia przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni -
szo wej (9 ra zy), w tym dwu krot nie pod no sząc rę kę
z ba tem po wy żej li nii bra ku (ra mie nia). Pr. dż.
Aslan Kar da nov prze kro czył tym sa mym do pusz -
czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi sach
Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no si
6 ra zy. Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za rzu -
ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 2 z dnia 23 kwiet nia 2017 r.
Po go ni twie nr 5 w dniu 23 kwiet nia 2017 r. sę -

dzia u wa gi Pan Pa weł Wro czyń ski zgło sił Ko mi sji
Tech nicz nej, że wa ga pr. dż. Asla na Kar da no va, do -
sia da ją ce go ko nia Chant Sol dier (nr 2) nie zo sta ła
spraw dzo na po go ni twie. Ma jąc na uwa dze po wyż -
sze, na pod sta wie do ku men ta cji z wa że nia, ana li zie
na gra nia z wa że nia, po prze słu cha niu sę dzie go
u wa gi Paw ła Wro czyń skie go oraz pr. dż. Asla na
Kar da no va Ko mi sja Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła
ko nia Chant Sol dier (koń nr 2) z szó ste go miej sca
i usta li ła na stę pu ją cy wy nik go ni twy nr 5 ro ze gra -
nej w dniu 23 kwiet nia 2017 r.:

I m-ce - Po lish Spi rit, II m-ce - Eluz zam, III m-ce
- Al me nar, IV m-ce - Mel ti mo, V m-ce - Il l do wha ti -
can, VI m-ce - Pie mont, VII m-ce - Naja ar, 0. Chant
Sol dier - dys kwa li fi ka cja z VI -go miej sca

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1, pkt 6 i pkt 8,
§ 77 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Wa ga pr. dż. Asla na Kar da no va,
do sia da ją ce go ko nia Chant Sol dier (nr 2), nie zo -
sta ła spraw dzo na po go ni twie.

Zgod nie z § 77 ust. 1 pkt 7 re gu la mi nu wy ści gów
kon nych, koń, któ ry brał udział w go ni twie, pod le -
ga dys kwa li fi ka cji, je że li wa ga jeźdź ca, któ ry go
do sia dał, nie by ła spraw dzo na po go ni twie. Ma jąc
na uwa dze po wyż sze, Ko mi sja Tech nicz na orze kła
jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 3 z dnia 23 kwiet nia 2017 r.
Po go ni twie nr 5 w dniu 23 kwiet nia 2017 r. pr.

dż. Aslan Kar da nov (koń nr 2 Chant Sol dier) zło żył
pro test prze ciw ko dż. P. Kro wic kie mu (koń nr
6 Mel ti mo) oraz dż. M. Abi ko wi (koń nr 8 Al me -
nar), za rzu ca jąc im po stę po wa nie nie zgod ne
z prze pi sa mi pra wa wy ści go we go, po le ga ją ce na
do pro wa dze niu do nie bez piecz nej sy tu acji po przez
gwał tow ną zmia nę to ru i za je cha nie dro gi ko nio wi,
któ re go do sia dał. Ko mi sja Tech nicz na po prze słu -
cha niu pr. dż. Asla na Kar da no va, dż. Pio tra Kro -
wic kie go i dż. Mi cha la Abi ka oraz na pod sta wie
ob ser wa cji wła snych i po ana li zie za pi su wi deo,
po sta no wi ła pro te stu nie uwzględ niać.

Podstawa prawna: § 36 ust. 1 pkt 1, § 37 ust.
2 pkt 1 i pkt 3, § 102 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: W oce nie Ko mi sji Tech nicz nej
pro test pr. dż. Asla na Kar da no va nie za słu gi wał na
uwzględ nie nie. Ko mi sja Tech nicz na nie stwier dzi ła
fak tu za wi nio ne go po stę po wa nia jeźdź ców dż. P.
Kro wic kie go i dż. M. Abi ka nie zgod ne go z prze pi -
sa mi pra wa wy ści go we go.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.
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skiej (koń nr 7 Ukra ina) oraz k.dż. Ka mi la Grzy -
bow skie go (koń nr 4 Sam ba Pa Ti) po sta no wi ła
uka rać k.dż. Ka mi la Grzy bow skie go ka rą za wie -
sze nia li cen cji na do sia da nie ko ni od dnia 10 ma ja
2017 r. do dnia 13 ma ja 2017 r. włącz nie za na ru -
sze nie prze pi sów re gu la mi nu wy ści gów kon nych.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. g oraz pkt 6 w zw. § 115 pkt
2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Pod czas go ni twy nr 6 w dniu 29
kwiet nia 2017 r., k.dż. Ka mil Grzy bow ski do sia da -
ją cy kla czy Sam ba Pa Ti (nr 4), po wyj ściu na pro -
stą fi ni szo wą, nie sko ry go wał to ru jaz dy, zjeż dża jąc
na ze wnątrz. W wy ni ku te go po trą cił klacz Ukra inę
(nr 7) do sia da ną przez pr. dż. Ka ro li nę Ka miń ską,
ta z ko lei ude rzy ła w ga lo pu ją cą obok klacz Ka tri -
nę Roy al (nr 6) do sia da ną przez dż. Szcze pa na Ma -
zu ra. W wy ni ku bez po śred nie go kon tak tu klacz Ka -
tri na Roy al zo sta ła wy trą co na z ga lo pu tra cąc rów -
no wa gę, na to miast jeź dziec Szcze pan Ma zur mu -
siał ją gwał tow nie wstrzy mać, aby nie prze wró cić
się. K. dż. Ka mil Grzy bow ski kon ty nu ował jaz dę,
nie prze ciw dzia ła jąc zmia nie to ru jaz dy. Ko mi sja
Tech nicz na nie przy ję ła wy ja śnień zło żo nych przez
k.dż. Ka mi la Grzy bow skie go. Wy mie rza jąc ka rę,
Ko mi sja Tech nicz na mia ła na uwa dze, że k. dż. Ka -
mil Grzy bow ski jest do świad czo nym jeźdź cem i po -
wi nien prze wi dzieć sy tu acje mo gą ce wy stą pić
w go ni twie i im od po wied nio prze ciw dzia łać.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 8 z dnia 29 kwiet nia 2017 r.
W dniu 29 kwiet nia 2017 ro ku przed go ni twą nr

9 tre ner i współ wła ści ciel kla czy Eri da ni (nr 6) Da -
riusz Za lew ski zgło sił Ko mi sji Tech nicz nej brak
barw wy ści go wych dla dżo ke ja An to na Tur ga eva za -
re je stro wa nych dla staj ni Uni ver pol III. Ko mi sja
Tech nicz na, po prze słu cha niu tre ne ra i współ wła ści -
cie la Da riu sza Za lew skie go, po sta no wi ła uka rać
wła ści cie li kla czy Eri da ni pa na Ja nu sza Ryż kow -
skie go i pa na Da riu sza Za lew skie go ka rą pie nięż ną
w wy so ko ści 50 zł (pięć dzie siąt zło tych) za uży cie
barw wy ści go wych in nych niż te, któ re zo sta ły za re -
je stro wa ne.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 32
ust. 2 w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Tre ner i współ wła ści ciel kla czy
Eri da ni Da riusz Za lew ski wy ja śnił, że nie otrzy mał
barw wy ści go wych za re je stro wa nych dla staj ni
Uni ver pol III od współ wła ści cie la Ja nu sza Ryż -
kow skie go i nie mógł do star czyć ich jeźdź co wi.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze, Ko mi sja Tech nicz na
orze kła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 9 z dnia 29 kwiet nia 2017 r.
W dniu 29 kwiet nia 2017 r., po go ni twie nr 9 Ko -

mi sja Tech nicz na za rzu ci ła prak ty kan to wi dżo kej -
skie mu Ire ne uszo wi Wój ci ko wi, do sia da ją ce mu ko -
nia Sa gra mor (nr 2), na ru sze nie prze pi sów
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych. Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta -
wie ob ser wa cji wła snych, po ana li zie za pi su wi deo
i po prze słu cha niu pr. dż. Ire ne usza Wój ci ka po sta -
no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 50
zło tych (słow nie: pięć dzie siąt zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt
9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju
Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu
wy ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r.,
poz. 536).

Uzasadnienie: Prak ty kant dżo kej ski Ire ne usz
Wój cik na pro stej fi ni szo wej nad użył ba ta w sto -
sun ku do do sia da ne go ko nia Sa gra mor po przez
pod nie sie nie rę ki z ba tem po wy żej li nii bar ku (ra -
mie nia). Prak ty kant dżo kej ski Ire ne usz Wój cik nie
kwe stio no wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi -
nie nia dys cy pli nar ne go. W związ ku z po wyż szym
Ko mi sja Tech nicz na po sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 10 z dnia 30 kwiet nia 2017 r.
W dniu 30 kwiet nia 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko -

mi sja Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 6 -
Bank du So ir - po wo żą cy Ro bert Kie nik sman z po -

nr 4 z dnia 23 kwiet nia 2017 r.
W dniu 23 kwiet nia 2017 r., po go ni twie nr 5 Ko -

mi sja Tech nicz na za rzu ci ła pr. dż. Asla no wi Kar da -
no vo wi na ru sze nie prze pi sów rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
po przez nie zgło sze nie się do sę dzie go u wa gi po
go ni twie nr 5 ce lem spraw dze nia wa gi. Ko mi sja
Tech nicz na, po prze słu cha niu pr. dż. Asla na Kar da -
no va, na pod sta wie ob ser wa cji wła snych oraz po
ana li zie za pi su vi deo po sta no wi ła uka rać go ka rą
pie nięż ną w wy so ko ści 300 zło tych (słow nie: trzy -
sta zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7 w zw.
z § 115 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie
re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet -
nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Prak ty kant dżo kej ski Aslan Kar -
da nov po go ni twie nr 5 nie zgło sił się do sę dzie go
u wa gi ce lem spraw dze nia wa gi po go ni twie. Kon -
se kwen cją bra ku spraw dze nia wa gi pr. dż. Asla na
Kar da no va do sia da ją ce go ko nia nr 2 Chant Sol -
dier po go ni twie nr 5 by ła dys kwa li fi ka cja ko nia
(vi de Orze cze nie nr 2 z dnia 23 kwiet nia 2017 r.).

Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go
mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.

W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po -
sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 5 z dnia 29 kwiet nia 2017 r.
W dniu 29 kwiet nia 2017 r., po go ni twie nr 4 Ko -

mi sja Tech nicz na za rzu ci ła dż. Mar ti no wi Srne co -
wi, do sia da ją ce mu ko nia Dy stans (nr 4), na ru sze -
nie prze pi sów rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie
re gu la mi nu wy ści gów kon nych. Ko mi sja Tech nicz -
na, na pod sta wie ob ser wa cji wła snych, po ana li zie
za pi su wi deo i po prze słu cha niu dż. Mar ti na Srne -
ca po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so -
ko ści 50 zło tych (słow nie: pięć dzie siąt zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt
9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju
Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu
wy ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r.,
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Mar tin Srnec na pro stej fi -
ni szo wej nad użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go
ko nia Dy stans po przez pod nie sie nie rę ki z ba tem
po wy żej li nii bar ku (ra mie nia). Dżo kej Mar tin
Srnec nie kwe stio no wał po peł nie nia za rzu ca ne go
mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go. W związ ku z po -
wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta no wi ła, jak
w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 6 z dnia 29 kwiet nia 2017 r.
W dniu 29 kwiet nia 2017 r., po go ni twie nr 4 Ko -

mi sja Tech nicz na za rzu ci ła dż. Ale xan dro wi Re zni -
ko vo wi, do sia da ją ce mu ko nia Ta bor (nr 2), na ru -
sze nie prze pi sów rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych. Ko mi sja
Tech nicz na, na pod sta wie ob ser wa cji wła snych, po
ana li zie za pi su wi deo i po prze słu cha niu 
dż. Ale xan dra Re zni ko va po sta no wi ła uka rać go
ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 50 zło tych (słow nie:
pięć dzie siąt). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Ale xan der Re zni kov na
pro stej fi ni szo wej nad użył ba ta w sto sun ku do do -
sia da ne go ko nia Ta bor po przez pod nie sie nie rę ki
z ba tem po wy żej li nii bar ku (ra mie nia).

Dżo kej Ale xan der Re zni kov nie kwe stio no wał po -
peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli -
nar ne go. 

W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po -
sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 7 z dnia 29 kwiet nia 2017 r.
Po go ni twie nr 6 dnia 29 kwiet nia 2017 r. Ko mi -

sja Tech nicz na wsz czę ła po stę po wa nie wy ja śnia ją -
ce w spra wie nie bez piecz nej sy tu acji, ja ka mia ła
miej sce pod czas wy ści gu nr 6. Na pod sta wie ob ser -
wa cji wła snych, ana li zy za pi su wi deo, po prze słu -
cha niu prak ty kant ki dżo kej skiej Ka ro li ny Ka miń -
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po wyż sze, Ko mi sja Tech nicz na orze kła jak w sen -
ten cji.

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 15 z dnia 6 ma ja 2017 r.
W dniu 6 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 8 Ko mi sja

Tech nicz na za rzu ci ła dż. Cor ne lii Fra isl nad uży -
wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go ko nia WMA Sea
Star (nr 6) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro -
stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze słu cha -
niu dż. Cor ne lii Fra isl, na pod sta wie ob ser wa cji
wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo po sta no wi -
ła uka rać ją ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 200 zło -
tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Cor ne lia Fra isl nad uży ła
ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez zbyt
du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej (7 ra zy).
Dżo kej Cor ne lia Fra isl prze kro czy ła tym sa mym
do pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi -
sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no -
si 6 ra zy. Ob wi nio na nie ne go wa ła po peł nie nia za -
rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 16 z dnia 7 ma ja 2017 r.
W dniu 7 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko mi sja

Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 2 - Co sta
Cass - po wo żą cy Łu kasz Ku ryś z po wo du trzy krot -
ne go przej ścia w go ni twie nr 1 w chód in ny niż czy -
sty kłus. 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz 
§ 86 ust. 1 pkt 1 li te ra g rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 17 z dnia 7 ma ja 2017 r.
W dniu 7 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 2 Ko mi sja

Tech nicz na za rzu ci ła dżo ke jo wi Wia cze sła wo wi
Szym czu ko wi, do sia da ją ce mu ko nia Jam Du ke 
(nr 1), na ru sze nie prze pi sów rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych.
Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta wie ob ser wa cji wła -
snych, po ana li zie za pi su wi deo i po prze słu cha niu 
dż. Wia cze sła wa Szym czu ka po sta no wi ła uka rać go
ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 50 zło tych (słow nie:
pięć dzie siąt zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Wia cze sław Szym czuk na
pro stej fi ni szo wej nad użył ba ta w sto sun ku do do -
sia da ne go ko nia Jam Du ke po przez pod nie sie nie
rę ki z ba tem po wy żej li nii bar ku (ra mie nia).

Dżo kej Wia cze sław Szym czuk nie kwe stio no wał
po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy -
pli nar ne go. 

W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po -
sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 18 z dnia 13 ma ja 2017 r.
W dniu 13 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko mi -

sja Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 3 -
Co sta Cass - po wo żą cy Łu kasz Ku ryś z po wo du
trzy krot ne go przej ścia w go ni twie nr 1 w chód in ny
niż czy sty kłus. 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz 
§ 86 ust. 1 pkt 1 li te ra g rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 19 z dnia 13 ma ja 2017 r.
W dniu 13 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko mi -

sja Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 4 -
Be re ni ka - po wo żą cy Le szek Pio trow ski z po wo du

wo du przej ścia w go ni twie nr 1 w chód in ny niż
czy sty kłus na ozna ko wa nym od cin ku 200 m przed
ce low ni kiem.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz §
86 ust. 1 pkt 1 li te ra b rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 11 z dnia 30 kwiet nia 2017 r.
W dniu 30 kwiet nia 2017 r., po go ni twie nr 6 Ko -

mi sja Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 6 -
Do gma - po wo żą cy Pa weł Ostry charz z po wo du
przej ścia w go ni twie nr 6 w chód in ny niż czy sty
kłus na ozna ko wa nym od cin ku 200 m przed ce low -
ni kiem.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz 
§ 86 ust. 1 pkt 1 li te ra b rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 12 z dnia 6 ma ja 2017 r.
W dniu 6 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko mi sja

Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 5 -
Ana da de la Crie re - po wo żą cy Pe tro Si gna ie vskyi
z po wo du trzy krot ne go przej ścia w go ni twie nr 1
w chód in ny niż czy sty kłus. 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz 
§ 86 ust. 1 pkt 1 li te ra g rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 13 z dnia 6 ma ja 2017 r.
W dniu 6 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 2 Ko mi sja

Tech nicz na za rzu ci ła star sze mu ucznio wi Yase ro wi
Ha ma do wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da -
ne go ko nia De kret (nr 4) przez zbyt du żą licz bę po -
bu dzeń na pro stej fi ni szo wej oraz przez ude rza nie

ko nia ba tem, któ ry w wy ni ku te go nie przy spie szał
i któ ry zo stał po ko na ny. Ko mi sja Tech nicz na, po
prze słu cha niu st. u. Yase ra Ha ma da, na pod sta wie
ob ser wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo
po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści
300 zło tych (słow nie: trzy sta zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d oraz f w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Star szy uczeń Yaser Ha mad nad -
użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko nia (De -
kret, nr 4) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro -
stej fi ni szo wej (9 ra zy). Koń De kret ga lo po wał na
koń cu staw ki i w wy ni ku uży wa nia ba ta nie przy -
spie szył i nie po pra wił swo jej po zy cji. Ogier De kret
za jął ostat nie miej sce w go ni twie nr 2 (VII m-ce).

Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go
mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go. Po twier dził, 
że zna ne mu są pol skie prze pi sy do ty czą ce uży wa -
nia ba ta w go ni twie. W związ ku z po wyż szym Ko -
mi sja Tech nicz na po sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 14 z dnia 6 ma ja 2017 r.
W dniu 6 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 5 sę dzia

u wa gi Pan Pa weł Wro czyń ski zgło sił Ko mi sji
Tech nicz nej, że wa ga dż. Ale xan dra Re zni ko va, do -
sia da ją ce go ogie ra Sa rin Hel, spraw dzo na po go -
ni twie oka za ła się niż sza od wa gi usta lo nej przed
go ni twą. Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta wie do ku -
men ta cji z wa że nia i po wy słu cha niu wy ja śnień dż.
Ale xan dra Re zni ko va po sta no wi ła uka rać go ka rą
pie nięż ną w wy so ko ści 150 zł (słow nie: sto pięć -
dzie siąt zło tych) za na ru sze nie obo wiąz ków okre -
ślo nych w Re gu la mi nie Wy ści gów Kon nych.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 113
ust. 1 pkt 9 w zw. z § 36 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Wa ga dż. Ale xan dra Re zni ko va,
do sia da ją ce go ogie ra Sa rin Hel (nr 5), spraw dzo -
na po go ni twie oka za ła się niż sza od wa gi usta lo -
nej przed go ni twą o 0,2 kg. Dżo kej Ale xan der Re -
zni kov nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu
prze wi nie nia dys cy pli nar ne go. Ma jąc na uwa dze
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rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Ser gey Va sy utov nad użył
ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez zbyt
du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej (7 ra zy).
Dżo kej Ser gey Va sy utov prze kro czył tym sa mym do -
pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi -
sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no -
si 6 ra zy. Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za -
rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 24 z dnia 13 ma ja 2017 r.
W dniu 13 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 6 Ko mi -

sja Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 5 -
Ban ga Cass - po wo żą ca Ma nu ela Wa siak z po wo -
du po ru sza nia się w go ni twie nr 6 cho dem in nym
niż czy sty kłus na od cin ku dłuż szym niż 30 kro ków.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz 
§ 86 ust. 1 pkt 1 li te ra c rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 25 z dnia 14 ma ja 2017 r.
W dniu 14 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko mi -

sja Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 4 -
Ve li ne Bel - po wo żą cy Olek sandr Mo vcha nets z po -
wo du po ru sza nia się w go ni twie nr 1 cho dem in nym
niż czy sty kłus na od cin ku dłuż szym niż 30 kro ków.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz 
§ 86 ust. 1 pkt 1 li te ra c rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 26 z dnia 14 ma ja 2017 r.
W dniu 14 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko mi -

sja Tech nicz na za rzu ci ła po wo żą ce mu Paw ło wi
Ostry cha rzo wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem po wo -
żo ne go ko nia Al za de To uchy von (za przęg nr 11)
przez zbyt du żą licz bę ude rzeń ko nia w go ni twie
oraz po przez ude rza nie ko nia ba tem, któ ry w wy ni -
ku te go nie przy spie szał. Ko mi sja Tech nicz na, po
prze słu cha niu po wo żą ce go Paw ła Ostry cha rza, na
pod sta wie ob ser wa cji wła snych oraz po ana li zie
za pi su vi deo po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną
w wy so ko ści 200 zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 84
ust. 1 pkt 4 lit. b oraz lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Po wo żą cy Pa weł Ostry charz nad -
użył ba ta w sto sun ku do po wo żo ne go ko nia przez
zbyt du żą licz bę ude rzeń w go ni twie (8 ra zy). Po -
wo żą cy Pa weł Ostry charz prze kro czył tym sa mym
do pusz czal ną licz bę ude rzeń, okre ślo ną w prze pi -
sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no si
5 ra zy. Po nad to, po wo żą cy ude rzał ko nia ba tem, któ -
ry w wy ni ku te go nie przy spie szał i ukoń czył go ni twę
na 7. miej scu. Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia
za rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.

W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po -
sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 27 z dnia 14 ma ja 2017 r.
W dniu 14 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 4 sę dzia

u wa gi Pan Pa weł Wro czyń ski zgło sił Ko mi sji
Tech nicz nej, że wa ga dż. Ale xan dra Re zni ko va, do -
sia da ją ce go kla czy Evo let te, spraw dzo na po go ni -
twie oka za ła się niż sza od wa gi usta lo nej przed go -
ni twą. 

Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta wie do ku men ta cji
z wa że nia i po wy słu cha niu wy ja śnień dż. Ale xan -
dra Re zni ko va po sta no wi ła uka rać go ka rą pie -
nięż ną w wy so ko ści 150 zł (słow nie: sto pięć dzie -
siąt zło tych) za na ru sze nie obo wiąz ków okre ślo -
nych w Re gu la mi nie Wy ści gów Kon nych.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 113
ust. 1 pkt 9 w zw. z § 36 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

przej ścia w go ni twie nr 1 w chód in ny niż czy sty
kłus na ozna ko wa nym od cin ku 200 m przed ce low -
ni kiem.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz
§ 86 ust. 1 pkt 1 li te ra b rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 20 z dnia 13 ma ja 2017 r.
W dniu 13 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko mi -

sja Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 9 -
Eu ro pe des Aiglons - po wo żą cy He nadz Mik sha
z po wo du trzy krot ne go przej ścia w go ni twie nr 1
w chód in ny niż czy sty kłus. 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz 
§ 86 ust. 1 pkt 1 li te ra g rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 21 z dnia 13 ma ja 2017 r.
W dniu 13 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 2 Ko mi -

sja Tech nicz na za rzu ci ła dżo ke jo wi Ale xan dro wi
Re zni ko vo wi, do sia da ją ce mu ko nia Bro ni slav (nr 3),
na ru sze nie prze pi sów rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych. Ko mi sja
Tech nicz na, na pod sta wie ob ser wa cji wła snych, po
ana li zie za pi su wi deo i po prze słu cha niu dż. Ale xan -
dra Re zni ko va po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną
w wy so ko ści 100 zło tych (słow nie: sto zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Ale xan der Re zni kov na
pro stej fi ni szo wej nad użył ba ta w sto sun ku do do -
sia da ne go ko nia Bro ni slav po przez pod nie sie nie
rę ki z ba tem po wy żej li nii bar ku (ra mie nia). Dżo kej
Ale xan der Re zni kov nie kwe stio no wał po peł nie nia
za rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.
Wy mie rza jąc ka rę, Ko mi sja Tech nicz na mia ła na

uwa dze, że jest to dru gie te go ro dza ju prze wi nie nie
dżo ke ja w bie żą cym se zo nie wy ści go wym (vi de
Orze cze nie nr 6 z dnia 29.04.2017 r.).

W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po -
sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 22 z dnia 13 ma ja 2017 r.
W dniu 13 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 3 Ko mi -

sja Tech nicz na za rzu ci ła dż. Mar ti no wi Srne co wi
nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go ko nia
So lin (nr 3) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na
pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze słu -
cha niu dż. Mar ti na Srne ca, na pod sta wie ob ser wa -
cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo po sta no -
wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 200
zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Mar tin Srnec nad użył ba ta
w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez zbyt du żą
licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej (7 ra zy).
Dżo kej Mar tin Srnec prze kro czył tym sa mym do -
pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi -
sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no -
si 6 ra zy. Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za -
rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 23 z dnia 13 ma ja 2017 r.
W dniu 13 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 4 Ko mi -

sja Tech nicz na za rzu ci ła dż. Ser gey owi Va sy uto vo -
wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go ko nia
Pa liusz (nr 1) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na
pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze słu -
cha niu dż. Ser geya Va sy uto va, na pod sta wie ob ser -
wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo po -
sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści
200 zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
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Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 31 z dnia 20 ma ja 2017 r.
W dniu 20 ma ja 2017 r., przed go ni twą nr 4 tre -

ner kla czy Ce no bia (nr 3) Ma ciej Kac przyk zgło sił
Ko mi sji Tech nicz nej brak barw wy ści go wych dla
dżo ke ja Wia cze sła wa Szym czu ka za re je stro wa nych
dla staj ni Ja nów Pod la ski. Ko mi sja Tech nicz na, po
prze słu cha niu tre ne ra Ma cie ja Kac przy ka, po sta -
no wi ła uka rać wła ści cie la kla czy Ce no bia - Stad ni -
nę Ko ni Ja nów Pod la ski Sp. z o.o., KRS
nr 0000109401 ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 50 zł
(pięć dzie siąt) za nie do star cze nie tre ne ro wi kurt ki
i czap ki w bar wach zgod nych z za re je stro wa ny mi
bar wa mi wy ści go wy mi.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 32
ust. 2 w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Tre ner kla czy Ce no bia Ma ciej
Kac przyk wy ja śnił, że nie otrzy mał barw wy ści go -
wych za re je stro wa nych dla staj ni Ja nów Pod la ski
i nie mógł do star czyć ich jeźdź co wi. Ma jąc na uwa -
dze po wyż sze, Ko mi sja Tech nicz na orze kła, jak
w sen ten cji.

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 32 z dnia 21 ma ja 2017 r.
Po go ni twie nr 3 w dniu 21 ma ja 2017 r. dżo kej

Ma rek Bre zi na (koń nr 8 Ma gne tic) zło żył pro test
prze ciw ko dżo ke jo wi Mi la no wi Za tlo ukal (koń nr 7
In co gni to), za rzu ca jąc mu po stę po wa nie nie zgod ne
z prze pi sa mi pra wa wy ści go we go, po le ga ją ce na
dwu krot nym za je cha niu dro gi ko nio wi, któ re go do -
sia dał. Ko mi sja Tech nicz na po prze słu cha niu dżo -
ke ja Mar ka Bre zi ny, dżo ke ja Mi la na Za tlo ukal oraz
na pod sta wie ob ser wa cji wła snych i po ana li zie za -
pi su wi deo, po sta no wi ła pro te stu nie uwzględ niać.

Podstawa prawna: § 36 ust. 1 pkt 1, § 37 ust.
2 pkt 1 i pkt 3, § 102 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: W oce nie Ko mi sji Tech nicz nej
pro test dż. Mar ka Bre zi ny nie za słu gi wał na

uwzględ nie nie. Koń Ma gne tic do sia da ny przez 
dż. Mar ka Bre zi nę ga lo po wał na pro stej fi ni szo wej
przy ka na cie, a koń In co gni to do sia da ny przez 
dż. M. Za tlo ukal zbli żał się do nie go. Od le głość
mię dzy koń mi Ma gne tic i In co gni to by ła bli ska,
jed nak że Ko mi sja Tech nicz na nie stwier dzi ła nie -
zgod ne go z prze pi sa mi pra wa wy ści go we go po stę -
po wa nia jeźdź ca Mi la na Za tlo ukal.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 33 z dnia 21 ma ja 2017 r.
W dniu 21 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 3 Ko mi -

sja Tech nicz na za rzu ci ła pr. dż. Asla no wi Kar da no -
vo wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go ko -
nia Ku rier (nr 2) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń
na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze -
słu cha niu pr. dż. Asla na Kar da no va, na pod sta wie
ob ser wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo
po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści
300 zło tych (słow nie: trzy sta zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Prak ty kant dżo kej ski Aslan Kar -
da nov nad użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko -
nia przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni -
szo wej (7 ra zy). Pr. dż. Aslan Kar da nov prze kro czył
tym sa mym do pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo -
ną w prze pi sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych,
któ ra wy no si 6 ra zy.

Wy mie rza jąc ka rę, Ko mi sja Tech nicz na mia ła na
uwa dze fakt, że pr. dż. Aslan Kar da nov był już
w bie żą cym se zo nie ka ra ny za nad uży cie ba ta (vi de
Orze cze nie nr 1 z dnia 23 kwiet nia 2017 r.) Zo sta -
ła wów czas wy mie rzo na ka ra za prze kro cze nie do -
zwo lo nej licz by po bu dzeń oraz pod nie sie nie rę ki
z ba tem po wy żej li nii bar ku (ra mie nia). Ob wi nio ny
nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi nie -
nia dys cy pli nar ne go. W związ ku z po wyż szym Ko mi -
sja Tech nicz na po sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

Uzasadnienie: Wa ga dż. Ale xan dra Re zni ko va,
do sia da ją ce go kla czy Evo let te (nr 6), spraw dzo na
po go ni twie oka za ła się niż sza od wa gi usta lo nej
przed go ni twą o 0,1 kg. Dżo kej Ale xan der Re zni kov
nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi -
nie nia dys cy pli nar ne go. Ma jąc na uwa dze po wyż -
sze, Ko mi sja Tech nicz na orze kła jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 28 z dnia 14 ma ja 2017 r.
W dniu 14 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 8 po wo -

żą cy He nadz Mik sha (za przęg nr 2 Si blis d'Al ci)
zło żył pro test prze ciw ko po wo żą cej Mag da le nie
Kie nik sman (za przęg nr 4 Uka maya Ver de rie) za -
rzu ca jąc jej po stę po wa nie nie zgod ne z prze pi sa mi
pra wa wy ści go we go, po le ga ją ce na spo wo do wa niu
nie bez piecz nej sy tu acji w wy ści gu po le ga ją cej na
za jeż dża niu dro gi na za krę cie na prze ciw le głej pro -
stej. Ko mi sja Tech nicz na po prze słu cha niu pow. He -
na dza Mik shy i pow. Mag da le ny Kie nik sman oraz na
pod sta wie ob ser wa cji wła snych i po ana li zie za pi su
wi deo po sta no wi ła pro te stu nie uwzględ niać.

Podstawa prawna: § 36 ust. 1 pkt 1, § 37 ust. 2
pkt 1 i pkt 3, § 100 ust. 1 pkt 5, § 102 ust. 1
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: W oce nie Ko mi sji Tech nicz nej
pro test po wo żą ce go He na dza Mik shy (za przęg 
nr 2 Si blis d'Al ci) prze ciw ko po wo żą cej Mag da le -
nie Kie nik sman (za przęg nr 4 Uka maya Ver de rie)
nie za słu gi wał na uwzględ nie nie. Ko mi sja Tech -
nicz na nie do pa trzy ła się za wi nio ne go dzia ła nia
na ru sza ją ce go prze pi sy re gu la mi nu wy ści gów kon -
nych. Z związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na
po sta no wi ła jak wy żej.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 29 z dnia 14 ma ja 2017 r.
W dniu 14 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 8 Ko mi -

sja Tech nicz na za rzu ci ła po wo żą ce mu Wi tol do wi
Su do ło wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem po wo żo ne -
go ko nia Tri bal Dan ce (za przęg nr 10) przez zbyt
du żą licz bę ude rzeń ko nia w go ni twie oraz po przez
ude rza nie ko nia ba tem, któ ry w wy ni ku te go nie

przy spie szał. Ko mi sja Tech nicz na, po prze słu cha -
niu po wo żą ce go Wi tol da Su do ła, na pod sta wie ob -
ser wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo
po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści
200 zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 84
ust. 1 pkt 4 lit. b w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Po wo żą cy Wi told Su doł nad użył
ba ta w sto sun ku do po wo żo ne go ko nia przez zbyt
du żą licz bę ude rzeń w go ni twie (12 ra zy). Po wo żą -
cy Wi told Su doł prze kro czył tym sa mym do pusz -
czal ną licz bę ude rzeń, okre ślo ną w prze pi sach Re -
gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no si 5 ra zy.
Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go
mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go. W związ ku z po -
wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta no wi ła, jak
w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 30 z dnia 14 ma ja 2017 r.
W dniu 14 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 7 Ko mi -

sja Tech nicz na za rzu ci ła dż. An to no wi Tur ga evo wi
do sia da ją ce mu ko nia Za raz Wra cam (koń nr 10)
na ru sze nie prze pi sów Re gu la mi nu Wy ści gów Kon -
nych po przez zmia nę to ru jaz dy po star cie przed
mi nię ciem kontr star te ra. Ko mi sja Tech nicz na po
prze słu cha niu dż. An to na Tur ga eva, na pod sta wie
wła snych ob ser wa cji i ana li zie za pi su wi deo, po -
sta no wi ła uka rać dż. An to na Tur ga eva 150 zł
(słow nie: sto pięć dzie siąt zło tych).

Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt. 1 i pkt 7, §113
ust. 1 pkt 9 w zw. z §74 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej An ton Tur ga ev do sia da ją -
cy ko nia Za raz Wra cam (nr 10) bez po śred nio po
star cie z ze wnętrz ne go start bok su nr 11 za czął
zmie niać tor jaz dy w stro nę we wnętrz nej ba rie ry
przed mi nię ciem kontr star te ra, czym na ru szył prze -
pi sy re gu la mi nu wy ści gów kon nych. Dżo kej An ton
Tur ga ev nie ne go wał zmia ny to ru jaz dy przed mi -
nię ciem kontr star te ra. Ma jąc na uwa dze po wyż sze,
Ko mi sja Tech nicz na po sta no wi ła, jak w sen ten cji.
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ko nia Fa teh (nr 7) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń
na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze -
słu cha niu dż. Alek san dra Ka bar do va, na pod sta wie
ob ser wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo
po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści
200 zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Alek sandr Ka bar dov nad -
użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez
zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej 
(7 ra zy). Dżo kej Alek sandr Ka bar dov prze kro czył
tym sa mym do pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo -
ną w prze pi sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych,
któ ra wy no si 6 ra zy. Ob wi nio ny nie ne go wał po peł -
nie nia za rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar -
ne go. W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na
po sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 39 z dnia 28 ma ja 2017 r.
W dniu 28 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 5 Ko mi -

sja Tech nicz na za rzu ci ła pr. dż. Asla no wi Kar da no -
vo wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go ko -
nia Tre zor (nr 10) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń
na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze -
słu cha niu pr. dż. Asla na Kar da no va, na pod sta wie
ob ser wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo
po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści
400 zło tych (słow nie: trzy sta zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Prak ty kant dżo kej ski Aslan Kar -
da nov nad użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko -
nia przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni -
szo wej (7 ra zy). Pr. dż. Aslan Kar da nov prze kro czył
tym sa mym do pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo -
ną w prze pi sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych,
któ ra wy no si 6 ra zy. Wy mie rza jąc ka rę, Ko mi sja
Tech nicz na mia ła na uwa dze fakt, że pr. dż. Aslan

Kar da nov był już w bie żą cym se zo nie ka ra ny za
nad uży cie ba ta (vi de Orze cze nie nr 1 z dnia 23
kwiet nia 2017 r. oraz Orze cze nie nr 33 z dnia 21
ma ja 2017 r.). Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia
za rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.

W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po -
sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 40 z dnia 28 ma ja 2017 r.
Po go ni twie nr 7 w dniu 28 ma ja 2017 r. tr An -

drzej La skow ski (koń nr 6 Pin ki Pay, dż. An ton Tur -
ga ev) zło żył pro test prze ciw ko dż. Szcze pa no wi
Ma zu ro wi (koń nr 3 Pro cess), za rzu ca jąc mu po stę -
po wa nie nie zgod ne z prze pi sa mi pra wa wy ści go -
we go, po le ga ją ce na za je cha niu dro gi przed ce low -
ni kiem ko nio wi nr 6 Pin ki Pay do sia da ne mu przez
dż. A. Tur ga eva, w wy ni ku cze go koń ten za jął gor -
sze miej sce w wy ści gu. Ko mi sja Tech nicz na po
prze słu cha niu tr. A. La skow skie go, dż. A. Tur ga eva 
i dż. Sz. Ma zu ra oraz na pod sta wie ob ser wa cji wła -
snych i po ana li zie za pi su wi deo, po sta no wi ła pro -
test uwzględ nić. Jed no cze śnie, Ko mi sja Tech nicz na
usta li ła na stę pu ją cy wy nik go ni twy:

I m-ce - Ethos, II m-ce - Pin ki Pay, III m-ce - Pro -
cess, IV m-ce - No rin, V m-ce - Lo li ta Fa ta, VI m-
ce - Ery ka JR, VII m-ce -Hi me ra JR, VIII m-ce -
Ha ren da, IX m-ce -Elan dor, X m-ce -Arion, XI m-
ce - Pa rus, XII m-ce - Sim ply Per fect, XIII m-ce -
El ne ra, XIV m-ce - Elak sa

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1, § 37 ust.
2 pkt 1, pkt 3 i pkt 8, § 102 ust. 1 w zw. z § 76 ust. 5
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: W oce nie Ko mi sji Tech nicz nej
pro test tre ne ra An drze ja La skow skie go za słu gi wał
na uwzględ nie nie. Ko mi sja Tech nicz na usta li ła, 
że koń nr 3 Pro cess był pro wa dzo ny w go ni twie
przez dż. Szcze pa na Ma zu ra w ta ki spo sób, że prze -
szko dził na oko ło 150 me trów przed ce low ni kiem
ko nio wi nr 6 Pin ki Pay do sia da ne mu przez dż. An -
to na Tur ga eva i w wy ni ku te go koń Pin ki Pay zo stał
wy bi ty z ryt mu, wy prze dził go koń Ethos, przez co
koń Pin ki Pay stra cił szan sę na za ję cie II miej sca.
Osta tecz nie, koń Pin ki Pay, któ re mu prze szko dzo -
no, mi nął ce low nik po ko niach Pro cess i Ethos.

nr 34 z dnia 21 ma ja 2017 r.
W dniu 21 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 3 Ko mi -

sja Tech nicz na za rzu ci ła dż. Mi la no wi Za tlo ukal
nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go ko nia
In co gni to (nr 7) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na
pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze słu -
cha niu dż. Mi la na Za tlo ukal, na pod sta wie ob ser -
wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo po -
sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści
200 zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Mi lan Za tlo ukal nad użył
ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez zbyt
du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej (8 ra zy).
Prze kro czył tym sa mym do pusz czal ną licz bę po bu -
dzeń, okre ślo ną w prze pi sach Re gu la mi nu Wy ści -
gów Kon nych, któ ra wy no si 6 ra zy. Ob wi nio ny nie
ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi nie nia
dys cy pli nar ne go. W związ ku z po wyż szym Ko mi sja
Tech nicz na po sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 35 z dnia 27 ma ja 2017 r.
W dniu 27 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 8 Ko mi -

sja Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 7 -
Do mi no De co - po wo żą cy Hu bert Ba giń ski z po wo -
du przej ścia w go ni twie nr 8 w chód in ny niż czy sty
kłus na ozna ko wa nym od cin ku 200 m przed ce low -
ni kiem.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz § 86
ust. 1 pkt 1 li te ra b rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 36 z dnia 27 ma ja 2017 r.
Po go ni twie nr 8 Pa ni Mał go rza ta Front czak, za -

stę pu ją ca tre ner An nę Front czak -S al ivo nchyk (za -
przęg nr 1 Bar ba ri ska), zło ży ła pro test prze ciw ko

po wo żą ce mu Łu ka szo wi Ku ry sio wi (za przęg 
nr 4 Be lee Cass), za rzu ca jąc mu po stę po wa nie nie -
zgod ne z prze pi sa mi pra wa wy ści go we go, po le ga -
ją ce na prze szko dze niu za przę go wi nr 1 Bar ba ri -
ska po wo żo ne mu przez Ta ra sa Sa li von chy ka, po -
przez za jeż dża nie dro gi, wy ni kiem cze go by ło za ga -
lo po wa nie ko nia Bar ba ri ska na pro stej fi ni szo wej.
Ko mi sja Tech nicz na po prze słu cha niu za stę pu ją cą
tre ner Pa ni Mał go rza ty Front czak oraz na pod sta -
wie ob ser wa cji wła snych i po ana li zie za pi su wi deo
po sta no wi ła pro te stu nie uwzględ niać.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1, § 37 ust. 2
pkt 1 i pkt 3, § 102 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: W oce nie Ko mi sji Tech nicz nej
pro test Pa ni Mał go rza ty Front czak nie za słu gi wał
na uwzględ nie nie. Koń Be lee Cass po wo żo ny przez
Łu ka sza Ku ry sia nie znacz nie zmie nił tor jaz dy, co
nie mia ło wpły wu na za ga lo po wa nie ko nia Bar ba -
ri ska. Ko mi sja Tech nicz na nie stwier dzi ła nie zgod -
ne go z prze pi sa mi pra wa wy ści go we go za wi nio ne -
go po stę po wa nia po wo żą ce go Łu ka sza Ku ry sia.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 37 z dnia 28 ma ja 2017 r.
W dniu 28 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko mi -

sja Tech nicz na zdys kwa li fi ko wa ła za przęg nr 5 -
Utah Snob - po wo żą cy Bar tło miej Ża kow ski z po -
wo du trzy krot ne go przej ścia w go ni twie nr 1
w chód in ny niż czy sty kłus. 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz 
§ 86 ust. 1 pkt 1 li te ra g rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U.
z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 38 z dnia 28 ma ja 2017 r.
W dniu 28 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 3 Ko mi -

sja Tech nicz na za rzu ci ła dż. Alek san dro wi Ka bar -
do vo wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go
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Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 44 z dnia 10 czerw ca 2017 r.

W dniu 10 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 9 Ko -
mi sja Tech nicz na za rzu ci ła k. dż. Ka mi lo wi Grzy -
bow skie mu nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da -
ne go ko nia Hard Work (nr 8) przez zbyt du żą licz -
bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech -
nicz na, po prze słu cha niu k. dż. Ka mi la Grzy bow -
skie go, na pod sta wie ob ser wa cji wła snych oraz po
ana li zie za pi su vi deo po sta no wi ła uka rać go ka rą
pie nięż ną w wy so ko ści 200 zło tych (słow nie: dwie -
ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Kan dy dat dżo kej ski Ka mil Grzy -
bow ski nad użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go
ko nia przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi -
ni szo wej (7 ra zy). Kan dy dat dżo kej ski Ka mil Grzy -
bow ski prze kro czył tym sa mym do pusz czal ną licz bę
po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi sach Re gu la mi nu Wy -
ści gów Kon nych, któ ra wy no si 6 ra zy. Ob wi nio ny
nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi -
nie nia dys cy pli nar ne go. W związ ku z po wyż szym
Ko mi sja Tech nicz na po sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 45 z dnia 11 czerw ca 2017 r.
W dniu 11 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 4 Ko -

mi sja Tech nicz na za rzu ci ła dżo ke jo wi Dmi try Pe -
try akov nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go
ko nia De far (nr 9) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń
na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze -
słu cha niu dż. Dmi try Pe try ako va, na pod sta wie ob -
ser wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo
po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści
200 zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Dmi try Pe try akov nad użył
ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez zbyt
du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej (8 ra zy).
Dżo kej Dmi try Pe try akov prze kro czył tym sa mym
do pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi -
sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no -
si 6 ra zy. Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za -
rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 46 z dnia 11 czerw ca 2017 r.

W dniu 11 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 5 sę -
dzia u wa gi Pan Pa weł Wro czyń ski zgło sił Ko mi sji
Tech nicz nej, że wa ga dż. Tomáša Lukáška, do sia -
da ją ce go ogie ra Bush Bra ve, spraw dzo na po go ni -
twie oka za ła się niż sza od wa gi usta lo nej przed go -
ni twą. Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta wie do ku -
men ta cji z wa że nia i po wy słu cha niu wy ja śnień 
dż. Tomáša Lukáška po sta no wi ła uka rać go ka rą
pie nięż ną w wy so ko ści 150 zł (słow nie: sto pięć -
dzie siąt zło tych) za na ru sze nie obo wiąz ków okre -
ślo nych w Re gu la mi nie Wy ści gów Kon nych.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 113
ust. 1 pkt 9 w zw. z § 36 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Wa ga dż. Tomáša Lukáška, do sia -
da ją ce go ogie ra Bush Bra ve (nr 3), spraw dzo na po
go ni twie oka za ła się niż sza od wa gi usta lo nej przed
go ni twą o 0,2 kg. Dżo kej Tomáš Lukášek nie ne go -
wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys -
cy pli nar ne go. Ma jąc na uwa dze po wyż sze, Ko mi sja
Tech nicz na orze kła jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie -
niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze, Ko mi sja Tech nicz -
na, usta la jąc wy nik go ni twy, prze su nę ła ko nia
Pro cess, któ ry prze szko dził ko nio wi Pin ki Pay,
na miej sce bez po śred nio po miej scu ko nia Pin -
ki Pay, któ re mu prze szko dził.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo -
ła nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie
3 (trzech) dni od dnia do rę cze nia orze cze nia
wraz z uza sad nie niem - za po śred nic twem Ko -
mi sji Tech nicz nej. 

nr 41 z dnia 28 ma ja 2017 r.

W dniu 28 ma ja 2017 r., po go ni twie nr 8 Ko mi -
sja Tech nicz na za rzu ci ła po wo żą ce mu Hu ber to wi
Ba giń skie mu nad uży wa nie ba ta wzglę dem po wo żo -
ne go ko nia Sa ga (za przęg nr 1) przez zbyt du żą
licz bę ude rzeń ko nia w go ni twie. Ko mi sja Tech -
nicz na, na pod sta wie ob ser wa cji wła snych oraz po
ana li zie za pi su vi deo po sta no wi ła uka rać go ka rą
pie nięż ną w wy so ko ści 200 zło tych (słow nie: dwie -
ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 84
ust. 1 pkt 4 lit. b w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Po wo żą cy Hu bert Ba giń ski nad -
użył ba ta w sto sun ku do po wo żo ne go ko nia przez
zbyt du żą licz bę ude rzeń w go ni twie (6 ra zy). Po -
wo żą cy Hu bert Ba giń ski prze kro czył tym sa mym
do pusz czal ną licz bę ude rzeń, okre ślo ną w prze pi -
sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no -
si 5 ra zy. W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech -
nicz na po sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 42 z dnia 10 czerw ca 2017 r.

W dniu 10 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 5 Ko -
mi sja Tech nicz na za rzu ci ła prak ty kan to wi dżo kej -
skie mu Asla no wi Kar da no vo wi, do sia da ją ce mu ko -
nia Mi na sti rit (nr 4), na ru sze nie prze pi sów
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych. Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta -

wie ob ser wa cji wła snych, po ana li zie za pi su wi deo
i po prze słu cha niu pr. dż. Asla na Kar da no va po sta -
no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 50
zło tych (słow nie: pięć dzie siąt zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Prak ty kant dżo kej ski Aslan Kar -
da nov na pro stej fi ni szo wej nad użył ba ta w sto sun -
ku do do sia da ne go ko nia Mi na sti rit po przez pod -
nie sie nie rę ki z ba tem po wy żej li nii bar ku (ra mie -
nia). Prak ty kant dżo kej ski Aslan Kar da nov nie
kwe stio no wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi -
nie nia dys cy pli nar ne go. W związ ku z po wyż szym
Ko mi sja Tech nicz na po sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 43 z dnia 10 czerw ca 2017 r.
W dniu 10 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 4 Ko -

mi sja Tech nicz na za rzu ci ła dż. Mi cha lo wi Abi ko wi
nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go ko nia
Mo dra szek (nr 5) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń
na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze -
słu cha niu dż. Mi cha la Abi ka, na pod sta wie ob ser -
wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo po -
sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści
200 zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Mi chal Abik nad użył ba ta
w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez zbyt du żą
licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej (7 ra zy).
Dżo kej Mi chal Abik prze kro czył tym sa mym do -
pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi -
sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no -
si 6 ra zy. Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za -
rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.



Biuletyn PKWK 3/2017    1918 Biuletyn PKWK 3/2017

Tech nicz nej, że wa ga dż. Ale xan dra Re zni ko va, do -
sia da ją ce go ko nia Mar wel, spraw dzo na po go ni -
twie, oka za ła się wyż sza od wa gi usta lo nej przed
go ni twą. Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta wie do ku -
men ta cji z wa że nia i po wy słu cha niu wy ja śnień 
dż. Ale xan dra Re zni ko va po sta no wi ła uka rać go
ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 200 zł (słow nie: dwie -
ście zło tych) za na ru sze nie obo wiąz ków okre ślo -
nych w Re gu la mi nie Wy ści gów Kon nych.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 113
ust. 1 pkt 9 w zw. z § 36 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Wa ga dż. Ale xan dra Re zni ko va,
do sia da ją ce go ko nia Mar wel, spraw dzo na po go ni -
twie oka za ła się wyż sza o wię cej niż 1 kg od wa gi
usta lo nej przed go ni twą. Pod czas wa że nia wy nio -
sła ona o 200 g wię cej, prze kra cza jąc tym sa mym
do pusz czal ną nad wa gę 1 kg, okre ślo ną w prze pi sach
Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych. Wy mie rza jąc ka rę
Ko mi sja Tech nicz na uwzględ ni ła fakt, że dż. Ale xan -
der Re zni kov w bie żą cym se zo nie zo stał dwu krot nie
uka ra ny za nie utrzy ma nie wa gi po go ni twie zgod nie
z prze pi sa mi. Ma jąc na uwa dze po wyż sze, Ko mi sja
Tech nicz na orze kła jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 51 z dnia 17 czerw ca 2017 r.

W dniu 17 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 7 Ko -
mi sja Tech nicz na za rzu ci ła dż. Alek san dro wi Ka -
bar do vo wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da -
ne go ko nia Sun ny Am ber KRF (nr 4) przez zbyt du -
żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja
Tech nicz na, po prze słu cha niu dż. Alek san dra Ka -
bar do va, na pod sta wie ob ser wa cji wła snych oraz
po ana li zie za pi su vi deo po sta no wi ła uka rać go ka -
rą pie nięż ną w wy so ko ści 300 zło tych (słow nie:
trzy sta zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Alek sandr Ka bar dov nad -
użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez
zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej 
(7 ra zy). Dżo kej Alek sandr Ka bar dov prze kro czył
tym sa mym do pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo -
ną w prze pi sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych,
któ ra wy no si 6 ra zy. Wy mie rza jąc ka rę, Ko mi sja
Tech nicz na mia ła na uwa dze fakt, że dż. Alek sandr
Ka bar dov był już w bie żą cym se zo nie ka ra ny za
nad uży cie ba ta (vi de Orze cze nie nr 38 z dnia 28
ma ja 2017 r.)

Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go
mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go. W związ ku z po -
wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta no wi ła, jak
w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 52 z dnia 18 czerw ca 2017 r.

W dniu 18 czerw ca 2017 ro ku po go ni twie nr 2
dżo kej Vic tor Po pov pu blicz nie znie wa żył oso by,
speł nia ją ce czyn no ści zwią za ne z prze pro wa dza -
niem go nitw w oso bach sę dziów Ko mi sji Tech nicz -
nej. Po wy słu cha niu wy ja śnień dżo ke ja Vic to ra Po -
po va Ko mi sja Tech nicz na po sta no wi ła uka rać go
ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 300 zł (słow nie: trzy -
sta zło tych).

Podstawa prawna: § 37 ust. 1 pkt 7 i § 114 pkt 2
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści -
gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Po go ni twie nr 2 dżo kej Vic tor Po -
pov zjeż dża jąc z bież ni to ru wy ści go we go pod wa -
żał kom pe ten cje osób speł nia ją cych czyn no ści
zwią za ne z prze pro wa dza niem go nitw, uży wa jąc
wzglę dem nich okre śleń ob raź li wych.

Dżo kej Vic tor Po pov ze znał, że nie ob ra żał ni ko -
go, je dy nie od po wia dał na py ta nia ze stro ny pu -
blicz no ści opi su jąc swój stan zdro wia. Ko mi sja
Tech nicz na nie przy ję ła wy ja śnień ob wi nio ne go
i po sta no wi ła jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej. 

nr 47 z dnia 11 czerw ca 2017 r.

W dniu 11 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 5 Ko -
mi sja Tech nicz na za rzu ci ła prak ty kan to wi dżo kej -
skie mu Asla no wi Kar da no vo wi, do sia da ją ce mu ko -
nia Ku rier (nr 5) na ru sze nie prze pi sów Re gu la mi -
nu wy ści gów kon nych, po le ga ją ce na ude rze niu ko -
nia ba tem przed sio dłem, po pusz cze niu wo dzy rę -
ką. Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta wie ob ser wa cji
wła snych, po ana li zie za pi su wi deo oraz po prze -
słu cha niu pr. dż. Asla na Kar da no va po sta no wi ła
uka rać go ka rą w wy so ko ści 50 zł (słow nie: pięć -
dzie siąt zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra e w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Pr. dż. Aslan Kar da nov na pro stej
fi ni szo wej ude rzył do sia da ne go ko nia ba tem przed
sio dłem, po pusz cze niu wo dzy. Ko mi sja Tech nicz na
nie przy ję ła wy ja śnień ob wi nio ne go, któ ry za prze -
czył ja ko by ude rzył ko nia przed sio dłem, po pusz -
cze niu wo dzy rę ką z ba tem i po sta no wi ła, jak
w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 48 z dnia 11 czerw ca 2017 r.

W dniu 11 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 9 Ko -
mi sja Tech nicz na za rzu ci ła prak ty kan to wi dżo kej -
skie mu Ire ne uszo wi Wój ci ko wi, do sia da ją ce mu ko -
nia Dar Du ni (nr 10), na ru sze nie prze pi sów
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych. Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta -
wie ob ser wa cji wła snych, po ana li zie za pi su wi deo
i po prze słu cha niu pr. dż. Ire ne usza Wój ci ka po sta -
no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 100
zło tych (słow nie: sto zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Prak ty kant dżo kej ski Ire ne usz
Wój cik na pro stej fi ni szo wej nad użył ba ta w sto -
sun ku do do sia da ne go ko nia Dar Du ni po przez
dwu krot ne pod nie sie nie rę ki z ba tem po wy żej li nii
bar ku (ra mie nia).

Prak ty kant dżo kej ski Ire ne usz Wój cik nie kwe -
stio no wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi nie nia
dys cy pli nar ne go. 

W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po -
sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 49 z dnia 17 czerw ca 2017 r.

W dniu 17 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 4 Ko -
mi sja Tech nicz na za rzu ci ła dżo ke jo wi Szcze pa no wi
Ma zu ro wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne -
go ko nia Ha no uh (nr 6) przez zbyt du żą licz bę po bu -
dzeń na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po
prze słu cha niu dż. Szcze pa na Ma zu ra, na pod sta wie
ob ser wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo
po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści
200 zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Szcze pan Ma zur nad użył
ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez zbyt
du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej (7 ra zy).
Dżo kej Szcze pan Ma zur prze kro czył tym sa mym
do pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi -
sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no -
si 6 ra zy. Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za -
rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 50 z dnia 17 czerw ca 2017 r.
W dniu 17 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 4 sę -

dzia u wa gi Pan Pa weł Wro czyń ski zgło sił Ko mi sji
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że tre ner Za wgo rod ny prze ka zał mu in for ma cję
o obo wią zu ją cych w Pol sce prze pi sach do ty czą -
cych uży cia ba ta (m.in. li mit 6-ciu ude rzeń). Ko mi -
sja Tech nicz na wy da jąc orze cze nie wzię ła pod
uwa gę fakt, że jeź dziec Mam ma dov zu peł nie nie
zna za sad roz gry wa nia go nitw i pra wi dło we go
prze pro wa dze nia ko nia w dy stan sie. Uży wa jąc ba -
ta na ko niu, na któ rym wy gry wa wy ścig (zde cy do -
wa nie pro wa dząc) i po przez ude rze nia w szy ję do -
pu ścił się ko lej ne go ra żą ce go na ru sze nia prze pi -
sów Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych. Ko mi sja
Tech nicz na nie przy ję ła wy ja śnień jeźdź ca Mam -
ma do va, że koń "mu słabł", "zmie nił no gę" i po sta -
no wi ła jak w wy żej.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 56 z dnia 24 czerw ca 2017 r.

W dniu 24 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 2 Ko -
mi sja Tech nicz na za rzu ci ła dżo ke jo wi Ale xan dro wi
Re zni ko vo wi nad uży cie ba ta wzglę dem do sia da ne go
ko nia Gi mar co (nr 3) przez zbyt du żą licz bę po bu -
dzeń na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po
prze słu cha niu dż. Ale xan dra Re zni ko va, na pod sta -
wie ob ser wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi -
deo po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so -
ko ści 200 zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Ale xan der Re zni kov nad -
użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez
zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej 
(7 ra zy). Dżo kej Ale xan der Re zni kov prze kro czył
tym sa mym do pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo -
ną w prze pi sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych,
któ ra wy no si 6 ra zy. Ob wi nio ny nie ne go wał po peł -
nie nia za rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar -
ne go. W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na
po sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 57 z dnia 25 czerw ca 2017 r.

W dniu 25 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko -
mi sja Tech nicz na za rzu ci ła prak ty kan to wi dżo kej -
skie mu Da rii Pant chev, do sia da ją cej ko nia Da kard
(nr 5) na ru sze nie prze pi sów Re gu la mi nu wy ści gów
kon nych, po le ga ją ce na ude rze niu ko nia ba tem
przed sio dłem, po pusz cze niu wo dzy rę ką. Ko mi sja
Tech nicz na, na pod sta wie ob ser wa cji wła snych, po
ana li zie za pi su wi deo oraz po prze słu cha niu pr. dż.
Da rii Pant chev po sta no wi ła uka rać ją ka rą pie nięż -
ną w wy so ko ści 50 zł (słow nie: pięć dzie siąt zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra e w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Pr. dż. Da ria Pant chev na pro stej
fi ni szo wej ude rzy ła do sia da ne go ko nia ba tem
przed sio dłem, po pusz cze niu wo dzy. Ob wi nio na
nie ne go wa ła po peł nie nia za rzu ca ne go jej prze wi -
nie nia dys cy pli nar ne go. W związ ku z po wyż szym
Ko mi sja Tech nicz na po sta no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 58 z dnia 25 czerw ca 2017 r.

W dniu 25 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 7 Ko -
mi sja Tech nicz na za rzu ci ła dżo ke jo wi An to no wi
Tur ga evo wi nad uży cie ba ta wzglę dem do sia da ne go
ko nia Te te ria (nr 9) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń
na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze -
słu cha niu dż. An to na Tur ga eva, na pod sta wie ob ser -
wa cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo po sta -
no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 200
zło tych (słow nie: dwie ście zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej An ton Tur ga ev nad użył ba -
ta w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez zbyt du -
żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej (7 ra zy).
Dżo kej An ton Tur ga ev prze kro czył tym sa mym do -
pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi -
sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no -

nr 53 z dnia 18 czerw ca 2017 r.
Po go ni twie 3 dnia 18 czerw ca 2017 r. Ko mi sja

Tech nicz na za rzu ci ła tre ne ro wi Krzysz to fo wi Zie -
miań skie mu, że nie za pew nił wła ści we go osio dła -
nia kla czy Ma ian dra do go ni twy, co spo wo do wa ło
zsu nię cie się sio dła do przo du. Ko mi sja Tech nicz na
na pod sta wie wła snych ob ser wa cji, po ana li zie za -
pi su wi deo wy ści gu oraz po prze słu cha niu tre ne ra
Krzysz to fa Zie miań skie go po sta no wi ła uka rać tre -
ne ra Krzysz to fa Zie miań skie go ka rą pie nięż ną
w wy so ko ści 100 zł (słow nie: sto zło tych) za na ru -
sze nie prze pi sów re gu la mi nu wy ści gów kon nych. 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 113
ust. 1 pkt 9 w zw. z § 34 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Na sku tek nie wła ści we go osio dła -
nia kla czy Ma ian dra pod czas go ni twy zsu nę ło się
z niej sio dło, co sta no wi ło za gro że nie za rów no dla
jeźdź ców jak i ko ni bio rą cych udział w go ni twie.
Do sia da ją cy kla czy dżo kej Vic tor Po pov nie mógł
w spo sób ak tyw ny brać udzia łu w go ni twie, sta ra -
jąc się ją ukoń czyć w spo sób bez piecz ny. Ob wi nio ny
nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi nie -
nia dys cy pli nar ne go. Ma jąc na uwa dze po wyż sze,
Ko mi sja Tech nicz na orze kła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem - za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 54 z dnia 18 czerw ca 2017 r.
W dniu 18 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 7 Ko -

mi sja Tech nicz na za rzu ci ła dż. Mar ti no wi Srne co -
wi nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go ko nia
Orion ka (nr 10) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na
pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po prze słu -
cha niu dż. Mar ti na Srne ca, na pod sta wie ob ser wa -
cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo po sta no -
wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 300
zło tych (słow nie: trzy sta zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści -
gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Dżo kej Mar tin Srnec nad użył ba ta
w sto sun ku do do sia da ne go ko nia przez zbyt du żą

licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej (8 ra zy).
Dżo kej Mar tin Srnec prze kro czył tym sa mym do -
pusz czal ną licz bę po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi -
sach Re gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, któ ra wy no -
si 6 ra zy. Wy mie rza jąc ka rę Ko mi sja Tech nicz na
mia ła na uwa dze fakt, że dżo kej Mar tin Srnec był
już w bie żą cym se zo nie ka ra ny za te go ro dza ju
prze wi nie nie (Orze cze nie nr 22 z dnia 13 ma ja
2017 r.). Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za -
rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 55 z dnia 18 czerw ca 2017 r.

W dniu 18 czerw ca 2017 r., po go ni twie nr 7 Ko -
mi sja Tech nicz na za rzu ci ła star sze mu ucznio wi
Ha bi lo wi Mam ma do wi ra żą ce nad uży cie ba ta
wzglę dem do sia da ne go ko nia La dy Da hess MNM
(nr 3) przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi -
ni szo wej, ude rza nie przed sio dłem po pusz cze niu
wo dzy oraz uży wa nie ba ta wzglę dem ko nia, któ ry
wy gry wa go ni twę z prze wa gą. Ko mi sja Tech nicz na,
po prze słu cha niu st. u. Ha bi la Mam ma do va i tre ne -
ra Ser giu sza Za wgo rod ne go na pod sta wie ob ser wa -
cji wła snych oraz po ana li zie za pi su vi deo po sta no -
wi ła uka rać go ka rą za wie sze nia li cen cji na do sia -
da nie ko ni od dnia 19.06.2017 do dnia 31.08.2017 r.
włącz nie.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d), e) i f) w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy -
ści gów kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., 
poz. 536).

Uzasadnienie: Star szy uczeń Ha bil Mam ma dov
ra żą co nad użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go
ko nia (La dy Da hess MNM, nr 3) przez zbyt du żą
licz bę po bu dzeń na pro stej fi ni szo wej (21 ra zy,
w tym 4 ra zy ude rza jąc w szy ję). Jeź dziec Mam ma -
dov, pro wa dząc w go ni twie ze zde cy do wa ną prze -
wa gą, po wyj ściu na pro stą fi ni szo wą za czął uży -
wać ba ta. Do mo men tu mi nię cia ce low ni ka użył go
21 ra zy, z cze go 4 ra zy ude rza jąc w szy ję do sia da -
ne go ko nia, po pusz cze niu wo dzy. Jeź dziec ze znał,
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(vi de orze cze nie). Ba da nie pró by do pin go wej „A”
w La bo ra to ire des Co ur ses Hip pi qu es we Fran cji
wy ka za ło obec ność w mo czu ko nia Or sten nie do -
zwo lo ne go środ ka do pin gu ją ce go. 

Od po wyż sze go orze cze nia tre ner Ry szard Szpar
zło żył za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej od -
wo ła nie, któ re zo sta ło prze ka za ne do Ko mi sji Od -
wo ław czej w dniu 21 mar ca 2017 ro ku. W od wo ła -
niu tre ner Ry szard Szpar pod niósł na stę pu ją ce za -
rzu ty:

1) błę dy w usta le niach sta nu fak tycz ne go i praw -
ne go, po przez brak do sta tecz ne go wska za nia bez -
spor nych do wo dów w spra wie,

2) orze cze nie ka ry nie współ mier nie wy so kiej na
pod sta wie prze pi su art. 24 pkt 3, a nie jak w art. 24
pkt 1 lub pkt 2 re gu la mi nu wy ści gów kon nych,

3) na ru sze nie art. 26 ust. 6 usta wy o wy ści gach
kon nych, po przez na ru sze nie prze pi sów al bo ich
nie wła ści we za sto so wa nie, w szcze gól no ści art. 5
§ 1 pkt 1, art. 39 § 1 oraz art. 54 § 1 i § 2 usta wy
Ko deks po ste po wa nia w spra wach o wy kro cze nia,

4) na ru sze nie art. 118 ust. 2 i ust. 4 re gu la mi nu
wy ści gów kon nych.

Ko mi sja Od wo ław cza szcze gó ło wo prze ana li zo -
wa ła do stęp ny ma te riał do wo do wy zgro ma dzo ny
w spra wie. W oce nie Ko mi sji Od wo ław czej ma te -
riał ten jest spój ny, nie bu dzi on wąt pli wo ści Ko mi -
sji i zda niem Ko mi sji jest on wy star cza ją cy do roz -
pa trze nia ni niej szej spra wy i wy da nia orze cze nia.
Ko mi sja Od wo ław cza za pew ni ła tre ne ro wi Ry szar -
do wi Szpar pra wo czyn ne go uczest nic twa w po stę -
po wa niu dys cy pli nar nym, w szcze gól no ści po przez
moż li wość oso bi ste go sta wien nic twa przed Ko mi -
sją Od wo ław cza, pra wo zło że nia do dat ko wych wy -
ja śnień, pra wo ko rzy sta nia z po mo cy jed ne go
obroń cy (ad wo ka ta lub rad cy praw ne go), pra wo
skła da nia wnio sków do wo do wych, w tym przed sta -
wia nia świad ków i in nych do wo dów na swo ją
obro nę oraz pra wo prze glą da nia akt spra wy. W ra -
mach po wyż szych upraw nień, tre ner Ry szard Szpar
zło żył je dy nie pi smo z dnia 28 mar ca 2017 ro ku.

Na pod sta wie zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo -
do we go Ko mi sja Od wo ław cza przede wszyst kim
stwier dza, że za rów no fakt obec no ści nie do zwo lo -
nych środ ków do pin gu ją cych w mo czu ko nia Or -
sten – tj. Te ma ze pam i Oxa ze pam, jak i pra wi dło -
wość pro ce du ry po bra nia pró by do pin go wej, nie
bu dzi ły wąt pli wo ści Ko mi sji Od wo ław czej. Obec -

no ści tej sub stan cji w mo czu ko nia, jak i pra wi dło -
wo ści po bra nia pró by nie kwe stio nu je rów nież tre -
ner Ry szard Szpar. Ko mi sja Od wo ław cza wy raź nie
pod kre śla, że przed mio tem po stę po wa nia dys cy pli -
nar ne go w ni niej szej spra wie od po cząt ku by ło
usta le nie, czy tre ner Ry szard Szpar za bez pie czył
ko nia Or sten przed po da niem nie do zwo lo ne go
środ ka do pin gu ją ce go.

Od no sząc się do po szcze gól nych za rzu tów za war -
tych w od wo ła niu, Ko mi sja Od wo ław cza stwier dza:

1) Ko mi sja Tech nicz na pra wi dło wo usta li ła stan
fak tycz ny i praw ny spra wy. Wy ni ka z nie go nie zbi -
cie, że w or ga ni zmie ko nia Or sten w da cie prze pro -
wa dze nia ba da nia an ty do pin go we go stwier dzo no
obec ność nie do zwo lo nych środ ków do pin gu ją cych
– tj. Te ma ze pam i Oxa ze pam. Ze bra ny ma te riał do -
wo do wy nie jest spor ny i jest on wy star cza ją cy do
po sta wie nia tre ne ro wi Ry szar do wi Szpar za rzu tu
na ru sze nia § 34 ust. 2 pkt 1) roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych. Z tre ści
ww. prze pi su jed no znacz nie wy ni ka, że tre ner ko nia
jest oso bą wy łącz nie od po wie dzial ną za za bez pie -
cze nie ko nia przed po da niem nie do zwo lo nych
środ ków do pin gu ją cych. 

2) orze czo na przez Ko mi sję Tech nicz ną ka ra
grzyw ny jest współ mier na do po peł nio ne go przez
tre ne ra Ry szar da Szpar prze wi nie nia dys cy pli nar -
ne go. Ka ra upo mnie nia lub na ga ny, któ re wska zu -
je w od wo ła niu tre ner Ry szard Szpar, był by w tym
kon kret nym przy pad ku zbyt ła god ne i nie osią gnę -
ły by ce lów ka ry.

3) Ko mi sja Tech nicz na pra wi dło wo za sto so wa ła
prze pi sy usta wy Ko deks po stę po wa nia w spra wach
o wy kro cze nia, w szcze gól no ści zaś prze pi sy z art.
5 § 1 pkt 1, art. 39 § 1 oraz art. 54 § 1 i § 2. Ko mi -
sja Od wo ław cza nie do pa trzy ła się uchy bień w za -
kre sie prze pro wa dzo ne go przez Ko mi sję Tech nicz -
ną po stę po wa nia do wo do we go, jak też bra ku pod -
staw do wsz czę cia prze ciw ko tre ne ro wi Ry szar do wi
Szpar po stę po wa nia dys cy pli nar ne go.

4) brak jest pod staw do stwier dze nia na ru sze nia
przez Ko mi sję Tech nicz ną art. 118 ust. 2 i ust. 4 re -
gu la mi nu wy ści gów kon nych. Ko mi sja Tech nicz na
wy ko na ła czyn no ści wy ja śnia ją ce ce lem zba da nia
wszel kich oko licz no ści po trzeb nych do bez stron ne -
go wy ja śnie nia spra wy, jak rów nież ze bra ła środ ki
do wo do we, w szcze gól no ści prze słu cha ła świad -

si 6 ra zy. Ob wi nio ny nie ne go wał po peł nie nia za -
rzu ca ne go mu prze wi nie nia dys cy pli nar ne go.
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 59 z dnia 1 lip ca 2017 r.

W dniu 1 lip ca 2017 r., po go ni twie nr 1 Ko mi sja
Tech nicz na za rzu ci ła k. dż. Ka mi lo wi Grzy bow skie -
mu nad uży wa nie ba ta wzglę dem do sia da ne go ko -
nia Na wi ga tor (nr 3) przez zbyt du żą licz bę po bu -
dzeń na pro stej fi ni szo wej. Ko mi sja Tech nicz na, po
prze słu cha niu k. dż. Ka mi la Grzy bow skie go, na
pod sta wie ob ser wa cji wła snych oraz po ana li zie
za pi su vi deo po sta no wi ła uka rać go ka rą pie nięż ną
w wy so ko ści 300 zło tych (słow nie: trzy sta zło tych). 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74
pkt 5 li te ra d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Kan dy dat dżo kej ski Ka mil Grzy -
bow ski nad użył ba ta w sto sun ku do do sia da ne go
ko nia przez zbyt du żą licz bę po bu dzeń na pro stej fi -
ni szo wej (7 ra zy). Kan dy dat dżo kej ski Ka mil Grzy -
bow ski prze kro czył tym sa mym do pusz czal ną licz bę
po bu dzeń, okre ślo ną w prze pi sach Re gu la mi nu Wy -
ści gów Kon nych, któ ra wy no si 6 ra zy. Ob wi nio ny
nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi -
nie nia dys cy pli nar ne go. Wy mie rza jąc ka rę, Ko mi -
sja Tech nicz na mia ła na uwa dze, że jest to dru gie
te go ro dza ju prze wi nie nie k.dż. Ka mi la Grzy bow -
skie go w bie żą cym se zo nie wy ści go wym (vi de
Orze cze nie nr 44 z dnia 10 czerw ca 2017 r.).
W związ ku z po wyż szym Ko mi sja Tech nicz na po sta -
no wi ła, jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 (trzech)
dni od dnia do rę cze nia orze cze nia wraz z uza sad -
nie niem, za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

nr 60 z dnia 1 lip ca 2017 r.

W dniu 1 lip ca 2017 r., po go ni twie nr 3 sę dzia
u wa gi Pan Pa weł Wro czyń ski zgło sił Ko mi sji
Tech nicz nej, że wa ga st. u. Yase ra Ha ma da, do sia -

da ją ce go ogie ra Ba riq Daz ze lo ur, spraw dzo na po
go ni twie oka za ła się niż sza od wa gi usta lo nej przed
go ni twą. Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta wie do ku -
men ta cji z wa że nia i po wy słu cha niu wy ja śnień
st.u. Yase ra Ha ma da po sta no wi ła uka rać go ka rą
pie nięż ną w wy so ko ści 150 zł (słow nie: sto pięć -
dzie siąt zło tych) za na ru sze nie obo wiąz ków okre -
ślo nych w Re gu la mi nie Wy ści gów Kon nych.

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 113
ust. 1 pkt 9 w zw. z § 36 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Wa ga st.u. Yase ra Ha ma da, do sia -
da ją ce go ogie ra Ba riq Daz ze lo ur (nr 4), spraw dzo -
na po go ni twie oka za ła się niż sza od wa gi usta lo nej
przed go ni twą o 0,1 kg. Star szy uczeń Yaser Ha mad
nie ne go wał po peł nie nia za rzu ca ne go mu prze wi nie -
nia dys cy pli nar ne go. Ma jąc na uwa dze po wyż sze,
Ko mi sja Tech nicz na orze kła jak w sen ten cji.

Od po wyż sze go Orze cze nia przy słu gu je od wo ła -
nie do Ko mi sji Od wo ław czej w ter mi nie 3 dni od
dnia do rę cze nia Orze cze nia wraz z uza sad nie niem
- za po śred nic twem Ko mi sji Tech nicz nej.

Orze cze nia 
Ko mi sji Od wo ław czej

nr 2 z dnia 14 kwiet nia 2017 r.

Ko mi sja Od wo ław cza po roz po zna niu na po sie -
dze niu w dniach 21 mar ca 2017 ro ku, 5 kwiet nia
2017 ro ku i 14 kwiet nia 2017 ro ku od wo ła nia tre -
ne ra Ry szar da Szpar od orze cze nia Ko mi sji Tech -
nicz nej na To rze Wy ści go wym War sza wa - Słu że -
wiec nr 212 z dnia 14 lu te go 2017 ro ku, orze ka:

1. utrzy mać w mo cy za skar żo ne orze cze nie Ko mi -
sji Tech nicz nej.

Uza sad nie nie: W dniu 14 lu te go 2017 ro ku Ko mi -
sja Tech nicz na wy da ła orze cze nie nr 212, któ rym
orze kła o uka ra niu tre ne ra Ry szar da Szpar ka rą
pie nięż ną w wy so ko ści 5.000 zło tych, na pod sta wie
§ 113 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 34 ust. 2 pkt 1) roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia
24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów
kon nych (Dz. U. z 18 kwiet nia 2016 ro ku, poz. 536)
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Z uwa gi na po wyż sze Ko mi sja Od wo ław cza orze -
kła jak w sen ten cji.

Po ucze nie: Od ni niej sze go orze cze nia słu ży od -
wo ła nie do Są du Re jo no we go wła ści we go ze
wzglę du na po ło że nie to ru wy ści go we go, któ re na -
le ży wnieść w ter mi nie 14 dni od dnia do rę cze nia
orze cze nia Ko mi sji Od wo ław czej wraz z uza sad -
nie niem. 

nr 4 z dnia 4 ma ja 2017 r.
Ko mi sja Od wo ław cza po roz po zna niu na po sie -

dze niu w dniu 4 ma ja 2017 ro ku od wo ła nia zło żo -
ne go przez prak ty kan ta dżo kej skie go Asla na Kar -
da no va od orze cze nia Ko mi sji Tech nicz nej na To -
rze Wy ści go wym War sza wa - Słu że wiec nr 4 z dnia
23 kwiet nia 2017 ro ku, orze ka:

1. utrzy mać w mo cy za skar żo ne orze cze nie.
Uza sad nie nie: W dniu 23 kwiet nia 2017 r. ro ku

Ko mi sja Tech nicz na wy da ła Orze cze nie nr 4,
w któ rym orze kła uka rać pr.dż. Asla na Kar da no va
ka rą pie nięż ną w wy so ko ści 300 zło tych, na pod -
sta wie § 115 pkt 9 roz po rzą dze nia Mi ni stra Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra -
wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych (Dz. U. z dnia
18 kwiet nia 2016 r., poz. 536). 

Od po wyż sze go orze cze nia pr.dż. Aslan Kar da nov
wniósł od wo ła nie za po śred nic twem Ko mi sji Tech -
nicz nej w War sza wie, w któ rym wno si o anu lo wa -
nie ka ry. Ko mi sja Od wo ław cza szcze gó ło wo prze -
ana li zo wa ła ma te riał do wo do wy zgro ma dzo ny
w spra wie, w tym za pis wi deo z po miesz cze nia wa -
gi po go ni twie nr 5 w dniu 23 kwiet nia 2017 r. Na
pod sta wie zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo do we go
Ko mi sja Od wo ław cza stwier dzi ła, że pr.dż. Aslan
Kar da nov win ny jest po peł nie nia prze wi nie nia dys -
cy pli nar ne go z § 115 pkt 9 roz po rzą dze nia Mi ni stra
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych. Jeź dziec
ten wszedł do po miesz cze nia wa gi ja ko dru gi jeź -
dziec po go ni twie, zło żył pro test u sę dzie go u wa gi
i wy szedł, bez spraw dze nia wa gi po go ni twie.
Oświad cze nie pr.dż. Asla na Kar da no va przed sta -
wio ne w od wo ła niu, że usiadł na wa dze i nie zo stał
zwa żo ny, nie znaj du je po twier dza w zgro ma dzo nym
ma te ria le do wo do wym.

Z uwa gi na po wyż sze, Ko mi sja Od wo ław cza
orze kła jak w sen ten cji.

Po ucze nie: Od ni niej sze go orze cze nia słu ży od -
wo ła nie do Są du Re jo no we go wła ści we go ze

wzglę du na po ło że nie to ru wy ści go we go, któ re na -
le ży wnieść w ter mi nie 14 dni od dnia do rę cze nia
orze cze nia Ko mi sji Od wo ław czej wraz z uza sad -
nie niem. 

nr 5 z dnia 26 ma ja 2017 r.

Ko mi sja Od wo ław cza po roz po zna niu na po sie -
dze niu w dniu 26 ma ja 2017 ro ku od wo ła nia zło żo -
ne go przez dżo ke ja Mar ka Bre zi na od orze cze nia
Ko mi sji Tech nicz nej na To rze Wy ści go wym War sza -
wa Słu że wiec nr 32 z dnia 21 ma ja 2017 do ty czą -
ce go nie uwzględ nie nia pro te stu orze ka:

1. utrzy mać w mo cy za skar żo ne orze cze nie.
Uza sad nie nie: W dniu 21 ma ja 2017 r. ro ku Ko -

mi sja Tech nicz na wy da ła Orze cze nie nr 32, w któ -
rym po sta no wi ła nie uwzględ niać pro te stu zło żo ne -
go przez dżo ke ja Mar ka Bre zi na prze ciw ko dżo ke -
jo wi Mi la no wi Za tlo ukal na pod sta wie § 36 ust.
1 pkt 1, § 37 ust. 2 pkt. 3 oraz § 102 roz po rzą dze nia
Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536). 

Od po wyż sze go orze cze nia dż. Ma rek Bre zi na
wniósł w usta wo wym ter mi nie, za po śred nic twem
Ko mi sji Tech nicz nej w War sza wie od wo ła nie,
w któ rym wno si o po now ne roz pa trze nie pro te stu.
Dż. Ma rek Brze zi na za rzu ca dż. Mi la no wi Za tlo -
ukal wie lo krot ne po stę po wa nie nie zgod ne z prze pi -
sa mi pra wa wy ści go we go po le ga ją ce na prze szka -
dza niu i stwa rza niu nie bez piecz nych sy tu acji.

Ko mi sja Od wo ław cza szcze gó ło wo prze ana li zo -
wa ła ma te riał do wo do wy zgro ma dzo ny w spra wie,
w tym za pis vi deo go ni twy nr 3 w dniu 21 ma ja
2017 r. (rów nież w uję ciu z ka me ry „na wprost”
pro stej fi ni szo wej). Na pod sta wie zgro ma dzo ne go
ma te ria łu do wo do we go, Ko mi sja Od wo ław cza
stwier dzi ła, że dż. M.Za tlo ukal do sia da ją cy ko nia
In co gni to (nr 7) 400 m przed ce low ni kiem miał wy -
star cza ją cą ilość miej sca do fi ni szo wa nia po mię dzy
koń mi Ma gne tic (nr 8) i Mo ur ta jez (nr 3). 
Dż. M.Za tlo ukal ko ry go wał tor jaz dy w trak cie wy -
prze dza nia ko nia Ma gne tic, któ ry lek ko od cho dził
od we wnętrz nej ba rie ry, ba ta użył po mi nię ciu ko -
nia Ma gne tic ok. 300 m przed ce low ni kiem i ła two
osią gnął prze wa gę, któ ra w ce low ni ku wy nio sła
po nad 3 dłu go ści. W tej sy tu acji Ko mi sja Od wo -
ław cza uzna ła, że pro test dż. Mar ka Brze zi ny nie
za słu gi wał na uwzględ nie nie.

ków. Ze bra ny ma te riał do wo dzi, że tre ner Ry szard
Szpar miał za pew nio ne pra wo czyn ne go udzia łu
w po ste po wa niu przed Ko mi sją Tech nicz ną, jak
i przed Ko mi sją Od wo ław cza, w szcze gól no ści miał
moż li wość wy po wie dze nia się co do wszyst kich za -
rzu tów, jak rów nież co do ma te ria łu do wo do we go
ze bra ne go w spra wie.

Co do po zo sta łych za rzu tów od wo ła nia, Ko mi sja
Od wo ław cza po zo sta wia je bez roz po zna nia, ja ko
że znaj du ją się one po za za kre sem jej kom pe ten cji.
Ko mi sja Od wo ław cza nie jest wład na oce niać pra -
wi dło wo ści po wo ła nia Ko mi sji Tech nicz nej, jak
i kom pe ten cje po szcze gól nych jej człon ków do
orze ka nia. Zgod nie z usta wą o wy ści gach kon nych,
do kom pe ten cji Ko mi sji Od wo ław czej na le ży roz -
po zna wa nie od wo łań w spra wach od po wie dzial no -
ści dys cy pli nar nej sę dziów, na to miast po ru szo na
w od wo ła niu kwe stia pra wi dło wo ści po stę po wa nia
Ko mi sji Tech nicz nej w opi sa nych aspek tach jest
spra wą for mal ną, miesz czą cą się w kom pe ten cji
Pol skie go Klu bu Wy ści gów Kon nych. Bio rąc pod
uwa gę ca ło kształt spra wy Ko mi sja Od wo ław cza
uwa ża, że tre ner Ry szard Szpar jest win ny po peł -
nie nia prze wi nie nia dys cy pli nar ne go z § 113 ust.
1 pkt 9) w zw. z § 34 ust. 2 pkt 1) roz po rzą dze nia
Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca
2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych.
Tre ner Ry szard Szpar na ru szył obo wią zek okre ślo -
ny w prze pi sach o wy ści gach kon nych, bo wiem nie
za bez pie czył ko nia Or sten przed po da niem nie do -
zwo lo ne go środ ka do pin gu ją ce go. W oce nie Ko mi -
sji Od wo ław czej orze czo na przez Ko mi sję Tech -
nicz ną ka ra jest ade kwat na do po peł nio ne go prze -
wi nie nia dys cy pli nar ne go. Na ło żo ne przez re gu la -
min wy ści gów kon nych obo wiąz ki po win ny być wy -
ko ny wa ne z na le ży tą sta ran no ścią, gdyż pro fe sjo -
na lizm wy ma ga szcze gól nej dba ło ści o bez pie czeń -
stwo lu dzi i ko ni. 

W tym sta nie rze czy, Ko mi sja Od wo ław cza orze -
kła jak we wstę pie, na pod sta wie art. 26 ust.
3 i 6 usta wy z dnia 18 stycz nia 2001 r. o wy ści gach
kon nych

Po ucze nie: Od ni niej sze go orze cze nia słu ży od wo -
ła nie do Są du Re jo no we go wła ści we go ze wzglę du
na po ło że nie to ru wy ści go we go, któ re na le ży wnieść
w ter mi nie 14 dni od dnia do rę cze nia orze cze nia Ko -
mi sji Od wo ław czej wraz z Uza sad nie niem. 

nr 3 z dnia 4 ma ja 2017 r.
Ko mi sja Od wo ław cza po roz po zna niu na po sie -

dze niu w dniu 04 ma ja 2017 ro ku od wo ła nia zło żo -
ne go przez kan dy da ta dżo kej skie go Ka mi la Grzy -
bow skie go od orze cze nia Ko mi sji Tech nicz nej na
To rze Wy ści go wym War sza wa - Słu że wiec nr 7
z dnia 29 kwiet nia 2017 ro ku, orze ka:

1. utrzy mać w mo cy za skar żo ne orze cze nie.
Uza sad nie nie: W dniu 29 kwiet nia 2017 r. ro ku

Ko mi sja Tech nicz na wy da ła Orze cze nie nr 7,
w któ rym orze kła uka rać k.dż. Ka mi la Grzy bow -
skie go ka rą za wie sze nia li cen cji na do sia da nie ko -
ni od dnia 10 ma ja 2017 r. do dnia 13 ma ja 2017 r.
włącz nie na pod sta wie § 115 pkt 2 w związ ku z § 74
pkt 4 lit. b), pkt 5 lit. g) oraz pkt 6 roz po rzą dze nia
Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca

2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych
(Dz. U. z dnia 18 kwiet nia 2016 r., poz. 536). 

Od po wyż sze go orze cze nia k.dż. Ka mil Grzy bow -
ski wniósł od wo ła nie za po śred nic twem Ko mi sji
Tech nicz nej w War sza wie, w któ rym nie ne gu je po -
peł nie nia prze wi nie nia, jed nak wnio sku je o zmia nę
ka ry. Ko mi sja Od wo ław cza szcze gó ło wo prze ana li -
zo wa ła ma te riał do wo do wy zgro ma dzo ny w spra -
wie, w tym za pi sy wi deo z prze bie gu go ni twy. Na
pod sta wie zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo do we go
Ko mi sja Od wo ław cza stwier dzi ła, że k. dż. Ka mil
Grzy bow ski win ny jest po peł nie nia prze wi nie nia
dys cy pli nar ne go z § 115 pkt 2 roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r.
w spra wie re gu la mi nu wy ści gów kon nych. K.dż. Ka -
mil Grzy bow ski po wziąw szy wie dzę o tym, że do sia -
da na przez nie go klacz Sam ba Pa Ti (nr 4) nie trzy -
ma pra wi dło we go to ru jaz dy, nie ko ry go wał to ru
jaz dy, wo bec cze go prze szko dził in nym ko niom i jed -
no cze śnie stwo rzył sy tu ację, któ rą na ra zi ła na nie -
bez pie czeń stwo in nych uczest ni ków go ni twy. Po nad -
to, w dal szej czę ści go ni twy na dal klacz od cho dzi ła
od ba rie ry we wnętrz nej pod czas każ dej pró by po bu -
dze nia jej ba tem. Ko mi sja Od wo ław cza nie przy chy -
li ła się do wnio sku od wo łu ją ce go się k.dż. Ka mi la
Grzy bow skie go o „anu lo wa nie orze cze nia nr 7
w ca ło ści lub za mia nę ka ry za wie sze nia li cen cji na
ka rę fi nan so wą”. Ko mi sja Od wo ław cza stwier dza,
że jed nym z naj waż niej szych ele men tów prób dziel -
no ści jest naj wyż sza dba łość o bez pie czeń stwo lu dzi
i zwie rząt. Ka ra wy mie rzo na k.dż. Ka mi lo wi Grzy -
bow skie mu jest współ mier na do po peł nio ne go czy nu
i po zwo li na osią gnię cie ce lów ka ry.
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Pay). Wy ja śnie nia jeźdź ca przed sta wio ne w od wo -
ła niu nie ma ją zna cze nia dla roz pa try wa nej spra wy
i nie za słu gu ją na uwzględ nie nie. 

Z uwa gi na po wyż sze Ko mi sja Od wo ław cza orze -
kła jak w sen ten cji.

Po ucze nie: Od ni niej sze go orze cze nia nie słu ży
od wo ła nie.

Komunikaty 
Komisji Technicznej

nr 1 z dnia 23 kwiet nia 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko ni: Ku rier z go ni twy nr 3, Ad mi ral
Qu est z go ni twy nr 4.

nr 2 z dnia 23 kwiet nia 2017

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 2 - roz mo wa z dż. V. Po po vem (koń 
nr 7 Easy Go) nt. jaz dy po star cie 

Go ni twa nr 3 - roz mo wa z pr. dż. A. Kar da no vem 
nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń nr 3 Ku -
rier) - vi de Orze cze nie nr 1

Po bra nie pró by do pin go wej od ko nia nr 3 Ku rier
- vi de Ko mu ni kat nr 1

Go ni twa nr 4 - koń nr 5 De sign po zo stał na star -
cie; Po bra nie pró by do pin go wej od ko nia nr 6 Ad -
mi ral Qu est - vi de Ko mu ni kat nr 1

Go ni twa nr 5 - pro test pr. dż. A. Kar da no va (koń
nr 2 Chant Sol dier) prze ciw ko dż. P. Kro wic kie mu
(koń nr 6 Mel ti mo) i dż. M. Abi ko wi (koń nr 8 Al -
me nar) - roz mo wa z pr. dż. A. Kar da no vem, dż. P.
Kro wic kim i dż. M. Abi kiem - vi de Orze cze nie nr 3

Dys kwa li fi ka cja ko nia nr 2 Chant Sol dier - wa ga
pr. dż. A. Kar da no va nie zo sta ła spraw dzo na po go -
ni twie - vi de Orze cze nie nr 2, 4 

nr 3 z dnia 29 kwiet nia 2017 r.

Przed go ni twą 1 od by ła się go ni twa kwa li fi ka cyj -
na dla kłu sa ków. Za przęg nr 1 (Elec tro Star) po wo -
żo ny przez Łu ka sza Ku ry sia nie uzy skał kwa li fi ka cji
- ga lop na pro stej fi ni szo wej i po ru sza nie się cho dem
in nym niż czy sty kłus na ozna czo nym od cin ku 200
me trów przed ce low ni kiem

nr 4 z dnia 29 kwiet nia 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko ni: Uka maya Ver de rie z go ni twy 
nr 1, Se cret of Szu ma wa z go ni twy nr 5 i Eri da ni
z go ni twy nr 9.

nr 5 z dnia 29 kwiet nia 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Przed go ni twą nr 1 prze pro wa dzo no go ni twę
kwa li fi ka cyj ną dla kłu sa ków - vi de Ko mu ni kat nr 3

Go ni twa nr 1 - po bra nie pró by do pin go wej od ko -
nia nr 6 Uka maya Ver de rie - vi de Ko mu ni kat nr 4

Go ni twa nr 2 - roz mo wa z dż. A. Re zni ko vem 
nt. jaz dy w dy stan sie, koń nr 1 Twi li ght

Go ni twa nr 3 - koń nr 7 Fre e-Lu po go ni twie pod -
da ny kon tro li we te ry na ryj nej

Go ni twa nr 4 - koń nr 4 Dy stans przed go ni twą
pod da ny kon tro li we te ry na ryj nej; roz mo wa z dż. M.
Srne cem (koń nr 4 Dy stans) nt. uży cia ba ta na pro -
stej fi ni szo wej - vi de Orze cze nie nr 5; roz mo wa
z dż. A. Re zni ko vem (koń nr 2 Ta bor) nt. uży cia ba -
ta na pro stej fi ni szo wej - vi de Orze cze nie nr 6

Go ni twa nr 5 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko nia nr 5 Se cret of Szu ma wa - vi de Ko mu ni kat 
nr 4; koń nr 4 Swe et As Su gar - ra na ję zy ka, in for -
ma cja od le ka rza we te ry na rii

Go ni twa nr 6 - roz mo wa z pr. dż. K. Ka miń ską 
nt uży cia ba ta, koń nr 7 Ukra ina; roz mo wa z k.dż.
K. Grzy bow skim i pr. dż. K. Ka miń ską nt. in cy den -
tu po wyj ściu na pro stą fi ni szo wą, koń nr 4 Sam ba
Pa Ti - vi de Orze cze nie nr 7

Go ni twa nr 9 - roz mo wa ze współ wła ści cie lem
kla czy Eri da ni (nr 6) D. Za lew skim nt. uży tych
barw wy ści go wych dla staj ni "Uni ver pol III" - vi de
Orze cze nie nr 8; roz mo wa z pr.dż. I. Wój ci kiem
(koń nr 2 Sa gra mor) nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni -
szo wej- vi de Orze cze nie nr 9; po bra nie pró by do pin -
go wej od ko nia nr 6 Eri da ni - vi de Ko mu ni kat nr 4

nr 6 z dnia 30 kwiet nia 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko nia Esid In Za mo ur z go ni twy nr 2.

nr 7 z dnia 30 kwiet nia 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 1- dys kwa li fi ka cja za przę gu nr 6 Bank
du So ir, pow. R. Kie nik sman - Orze cze nie nr 10

Go ni twa nr 2 - po bra nie pró by do pin go wej od ko -
nia nr1 Esid In Za mo ur - Ko mu ni kat nr 6

Z uwa gi na po wyż sze Ko mi sja Od wo ław cza orze -
kła jak w sen ten cji.

Po ucze nie: Od ni niej sze go orze cze nia nie słu ży
od wo ła nie.

nr 6 z dnia 1 czerw ca 2017 r.

Ko mi sja Od wo ław cza po roz po zna niu na po sie -
dze niu w dniu 1 czerw ca 2017 ro ku od wo ła nia zło -
żo ne go przez wła ści cie la ko nia Grze go rza Sę czek
od orze cze nia Ko mi sji Tech nicz nej na To rze Wy ści -
go wym War sza wa - Słu że wiec nr 40 z dnia 28 ma -
ja 2017 ro ku, orze ka:

1. utrzy mać w mo cy za skar żo ne orze cze nie.
Uza sad nie nie: W dniu 28 ma ja 2017 r. ro ku Ko -

mi sja Tech nicz na wy da ła Orze cze nie nr 40, któ rym
orze kła m.in. o usta le niu wy ni ku go ni twy nr 7
w dniu 28 ma ja 2017 ro ku w ten spo sób, że prze su -
nę ła ko nia, któ ry prze szka dzał (og. Pro cess) na
miej sce bez po śred nio po miej scu ko nia, któ re mu
prze szka dzał (kl. Pin ki Pay), na pod sta wie § 76 ust.
5 roz po rzą dze nia Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu
wy ści gów kon nych (Dz. U. z dnia 18 kwiet nia 2016 r.,
poz. 536). 

Od po wyż sze go orze cze nia wła ści ciel ko nia
Grze gorz Sę czek wniósł od wo ła nie za po śred nic -
twem Ko mi sji Tech nicz nej w War sza wie, w któ rym
twier dzi m.in., iż „klacz Pin ki Pay mia ła już do syć
i po in cy den cie ma jąc jesz cze oko ło 220 m do ce low -
ni ka nie by ła w sta nie ode przeć ata ku ogie ra Ethos,
a tym bar dziej zbli żyć się do ogie ra Pro cess. Utra ci -
ła dru gie miej sce nie z po wo du wy bi cia z ryt mu, jak
stwier dza Ko mi sja, tyl ko z po wo du utra ty sił”.

Ko mi sja Od wo ław cza szcze gó ło wo prze ana li zo -
wa ła ma te riał do wo do wy zgro ma dzo ny w spra wie,
w tym za pi sy wi deo z prze bie gu go ni twy. Na pod -
sta wie zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo do we go Ko -
mi sja Od wo ław cza stwier dza, że og. Pro cess był
pro wa dzo ny na pro stej fi ni szo wej w ta ki spo sób, 
że prze szko dził on kl. Pin ky Pay. Wo bec te go, Ko -
mi sja Tech nicz na za sad nie prze su nę ła ko nia, któ ry
prze szka dzał (og. Pro cess) na miej sce bez po śred -
nio po miej scu ko nia, któ re mu prze szka dzał 
(kl. Pin ki Pay). Ar gu men ta cja pod no szo na przez
wła ści cie la ko nia Grze go rza Sę czek, ja ko by klacz
Pin ky Pay by ła już po ko na na i dal szy prze bieg zda -
rzeń nie miał wpły wu na wy nik go ni twy, jest chy -
bio na. W tre ści prze pi su z § 76 ust. 5 roz po rzą dze -

nia Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 24
mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu wy ści gów
kon nych brak jest prze słan ki, któ ra wa run ko wa ła -
by za mia nę miejsc ko ni w go ni twie tym, że za ist nia -
łe zda rze nie mia ło wpływ na wy nik go ni twy.

Z uwa gi na po wyż sze Ko mi sja Od wo ław cza orze -
kła jak w sen ten cji.

Po ucze nie: Od ni niej sze go orze cze nia nie słu ży
od wo ła nie.

nr 7 z dnia 1 czerw ca 2017 r.

Ko mi sja Od wo ław cza po roz po zna niu na po sie -
dze niu w dniu 1 czerw ca 2017 ro ku od wo ła nia zło -
żo ne go przez dżo ke ja Szcze pa na Ma zu ra od orze -
cze nia Ko mi sji Tech nicz nej na To rze Wy ści go wym
War sza wa - Słu że wiec nr 40 z dnia 28 ma ja 2017 r.,
orze ka:

1. utrzy mać w mo cy za skar żo ne orze cze nie.
Uza sad nie nie: W dniu 28 ma ja 2017 r. ro ku Ko -

mi sja Tech nicz na wy da ła Orze cze nie nr 40, któ rym
orze kła m.in. o usta le niu wy ni ku go ni twy nr
7 w dniu 28 ma ja 2017 ro ku w ten spo sób, że prze -
su nę ła ko nia, któ ry prze szka dzał (og. Pro cess) na
miej sce bez po śred nio po miej scu ko nia, któ re mu
prze szka dzał (kl. Pin ki Pay), na pod sta wie § 76 ust.
5 roz po rzą dze nia Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi z dnia 24 mar ca 2016 r. w spra wie re gu la mi nu
wy ści gów kon nych (Dz. U. z dnia 18 kwiet nia 2016 r.,
poz. 536). 

Od po wyż sze go orze cze nia dżo kej Szcze pan Ma -
zur wniósł od wo ła nie za po śred nic twem Ko mi sji
Tech nicz nej w War sza wie, w któ rym twier dzi m.in.,
iż koń Pro cess po ude rze niu ba tem pierw szy raz za -
re ago wał pra wi dło wo, zaś po ude rze niu ba tem dru -
gi raz na pro stej oko ło 200 me trów przed ce low ni -
kiem mi ni mal nie zmie nił tor jaz dy. To nie prze szko -
dzi ło ko nio wi Pin ki Pay, któ ry był wy raź nie gor szy
(vi de od wo ła nie). Ko mi sja Od wo ław cza szcze gó ło -
wo prze ana li zo wa ła ma te riał do wo do wy zgro ma -
dzo ny w spra wie, w tym za pi sy wi deo z prze bie gu
go ni twy. Na pod sta wie zgro ma dzo ne go ma te ria łu
do wo do we go, w tym zwłasz cza za pi sów wi deo, Ko -
mi sja Od wo ław cza stwier dza, że og. Pro cess był
pro wa dzo ny na pro stej fi ni szo wej w ta ki spo sób, że
prze szko dził on kl. Pin ky Pay. Wo bec te go, Ko mi sja
Tech nicz na za sad nie prze su nę ła ko nia, któ ry prze -
szka dzał (og. Pro cess) na miej sce bez po śred nio po
miej scu ko nia, któ re mu prze szka dzał (kl. Pin ki



Go ni twa nr 4 - roz mo wa z dż. S. Va sy uto vem (koń
nr 1 Pa liusz) nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej-
Orze cze nie nr 23

Go ni twa nr 5 - po bra nie pró by do pin go wej
od ko nia nr 7 Par sek - Ko mu ni kat nr 13

Go ni twa nr 6 - po bra nie pró by do pin go wej od ko -
nia nr 2 Bom bay Sun - Ko mu ni kat nr 13; dys kwa li -
fi ka cja: za przę gu nr 5 Ban ga Cass, pow. M. Wa siak
- Orze cze nie nr 24; roz mo wa z pow. T. Sa li von chy -
kiem (za przęg nr 3 Bar ba ri ska) nt. in cy den tu na ce -
low ni ku; roz mo wa z pow. E. Pu szer kie wicz (za przęg
nr 2 Bom bay Sun) nt. jaz dy 

Go ni twa nr 7 - roz mo wa z dż. E. Za ha rie vem (koń
nr 1 Lion Cut) nt. jaz dy na pro stej fi ni szo wej

Go ni twa nr 8 - po bra nie pró by do pin go wej od ko -
nia nr 4 Tu rin - Ko mu ni kat nr 13; roz mo wa z tr. K.
Ro gow skim oraz u. M. Som mer (koń nr 1 So bol) 
nt. osio dła nia ko nia

nr 15 z dnia 14 ma ja 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko nia: Ro my du Mo ret z go ni twy nr 1,
Si lve ra z go ni twy nr 5.

nr 16 z dnia 14 ma ja 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej:

Go ni twa nr 1 - po bra nie pró by do pin go wej od ko -
nia nr 9 Ro my du Mo ret - Ko mu ni kat nr 15; dys -
kwa li fi ka cja: za przę gu nr 4 Ve li ne Bel, pow. O. Mo -
vcha nets - Orze cze nie nr 25; za przęg nr 10 Vin cia -
ne, pow. L. Pio trow ski - zo stał na star cie; roz mo wa
z pow. P. Ostry cha rzem, za przęg nr 11 Al za de To -
uchy von nt. uży cia ba ta - Orze cze nie nr 26; roz mo -
wa z pow. L. Pio trow skim, za przęg nr 10 Vin cia ne
nt. pro ble mów z ko niem przed star tem

Go ni twa nr 2 - roz mo wa z dż. W. Szym czu kiem
(koń nr 3 Bur kan Al Kha le diah) nt. jaz dy na pro stej
fi ni szo wej

Go ni twa nr 3 - roz mo wa z k.dż. P. Na ko niech nyi,
koń nr 5 Wil ton nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej

Go ni twa nr 4 - roz mo wa z tr. M. Jo dłow skim
nt. udzia łu ko nia Su biec tum (nr 4) w go ni twie; roz -
mo wa z dż. A. Re zni ko vem, koń nr 6 Evo let te
nt. nie do wa gi - Orze cze nie nr 27

Go ni twa nr 5 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko nia nr 8 Si lve ra - Ko mu ni kat nr 15

Go ni twa nr 7 - koń nr 1 Idol - ra na oko li cy przed -
niej pę ci ny koń czy ny pra wej przed niej - in for ma cja

od le ka rza we te ry na rii; koń nr 3 Sy ria - ra na
po bocz nej stro nie śród rę cza koń czy ny pra wej --
in for ma cja od le ka rza we te ry na rii; roz mo wa z
dż. A. Tur ga evem (koń nr 10 Za raz Wra cam)
nt. jaz dy po star cie - Orze cze nie nr 30

Go ni twa nr 8 - roz mo wa z tr. M. Kie nik sman
nt. zmia ny po wo żą ce go, za przęg nr 10 Tri bal Dan -
ce; pro test pow. H. Mik sha (za przęg nr 2 Si blis
d'Al ci) prze ciw ko M. Kie nik sman (za przęg nr
4 Uka maya Ver de rie)- roz mo wa z pow. H. Mik sha
i M. Kie nik sman - Orze cze nie nr 28; roz mo wa
z pow. W. Su doł, za przęg nr 10 Tri bal Dan ce
nt. uży cia ba ta - Orze cze nie nr 29

nr 17 z dnia 20 ma ja 2017 r.

Pró by do pin go we po bra ne w dniu 23 kwiet nia
2017 r. od ko nia Ku rier (go ni twa nr 3), w dniu 29
kwiet nia 2017 r. od ko ni Uka maya Ver de rie (go ni -
twa nr 1), Se cret of Szu ma wa (go ni twa nr 5) i Eri -
da ni (go ni twa nr 9), w dniu 30 kwiet nia 2017 r.
od ko nia Esid In Za mo ur (go ni twa nr 2), w dniu
6 ma ja 2017 r. od ko nia Sa rin Hel (go ni twa nr 5)
oraz w dniu 7 ma ja 2017 r. od ko ni Per cy (go ni twa
nr 2) i Mon Mur hib Kos sack (go ni twa nr 6) nie wy -
ka za ły obec no ści sub stan cji praw nie za bro nio nych.

nr 18 z dnia 20 ma ja 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko ni: Mo na Ker bi li z go ni twy nr 3 Na -
gro da Wio sen na - L (kat. A). Te bi ra z go ni twy
nr 3 Na gro da Wio sen na - L (kat. A), Es sea z go ni -
twy nr 6.

nr 19 z dnia 20 ma ja 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 1- roz mo wa z tr. A. Ga jo s-Łą tką
nt. pra wi dło we go osio dła nia ko nia Da kard (nr 6)
do go ni twy

Go ni twa nr 2 - roz mo wa z u. J. Mie dzia now ską
oraz tr. M. Ło jek nt. jaz dy na ko niu Dy lay la (nr 3)

Go ni twa nr 3 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko ni nr 1 Mo na Ker bi li i nr 2 Te bi ra - Ko mu ni kat
nr 18

Go ni twa nr 4 - roz mo wa z tr. M. Kac przy kiem
nt. uży tych barw wy ści go wych, koń nr 3 Ce no bia -
Orze cze nie nr 31

Go ni twa nr 6 - po bra nie pró by do pin go wej
od ko nia nr 10 Es sea - Ko mu ni kat nr 18; roz mo wa
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Go ni twa nr 5 - roz mo wa z pr. dż. I. Wój ci kiem 
nt. jaz dy na ko niu Mrs Hen ry (koń nr 5)

Go ni twa nr 6 - dys kwa li fi ka cja za przę gu nr 6 Do -
gma, pow. P. Ostry charz - Orze cze nie nr 11

Go ni twa nr 7 - roz mo wa z dż. V. Po po vem nt. jaz dy
na ko niu El mu na (koń nr 5)

nr 8 z dnia 6 ma ja 2017 r.
Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -

pin go wej od ko nia: Sa rin Hel z go ni twy nr 5 i Usi ta
z go ni twy nr 6.

nr 9 z dnia 6 ma ja 2017 r.
Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 1 - dys kwa li fi ka cja za przę gu nr 5
Ana da de la Crie re, pow. Pe tro Si gna ie vskyi -
Orze cze nie nr 12

Go ni twa nr 2 - dys kwa li fi ka cja ze st. u. Y. Ha ma -
dem nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej, koń 
nr 4 De kret - Orze cze nie nr 13; 

roz mo wa z tr. M. Jo dłow skim oraz dż. P. Kro wic -
kim nt. jaz dy na ko niu Su biec tum (nr 5) 

Go ni twa nr 4 - dys kwa li fi ka cja z u. P. Ste pa ki nem 
nt. jaz dy na ko niu Da kard (nr 5) na pro stej fi ni szo -
wej oraz nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej

Go ni twa nr 5 - po bra nie pró by do pin go wej
od ko nia Sa rin Hel (nr 5) - Ko mu ni kat nr 8; roz mo wa
z dż. A. Re zni ko vem nt. nie do wa gi (koń nr 5 Sa rin Hel)
- Orze cze nie nr 14

Go ni twa nr 6 - po bra nie pró by do pin go wej
od ko nia Usi ta (nr 6) - Ko mu ni kat nr 8

Go ni twa nr 7 - koń nr 1 Per sey ver do sia da ny
przez pr. dż. I. Wój ci ka - wy ła mał przed mi nię ciem
kontr star te ra, po zo sta wio ny na star cie

Go ni twa nr 8 - roz mo wa z dż. C. Fra isl (koń nr 6
WMA Sea Star) nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo -
wej - Orze cze nie nr 15

nr 10 z dnia 7 ma ja 2017 r.
Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -

pin go wej od ko nia: Do mi no De co z go ni twy nr 1,
Eva des Aiglons z go ni twy nr 1, Per cy z go ni twy 
nr 2, Zor man Bad z go ni twy nr 6, Mon Mur hib Kos -
sack z go ni twy nr 6.

nr 11 z dnia 7 ma ja 2017 r.
Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 1 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko ni Do mi no De co (nr 7) oraz Eva des Aiglons 
(nr 9) - Ko mu ni kat nr 10; 

dys kwa li fi ka cja za przę gu nr 2 Co sta Cass, pow.
Łu kasz Ku ryś - Orze cze nie nr 16; roz mo wa z pow.
W. Ka łu żą, za przęg nr 9 Eva des Aiglons nt. udzia -
łu w go ni twie

Go ni twa nr 2 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko nia Per cy (nr 2) - Ko mu ni kat nr 10; roz mo wa
z dż. W. Szym czu kiem nt. uży cia ba ta na pro stej fi -
ni szo wej, koń nr 1 Jam Du ke - Orze cze nie nr 17

Go ni twa nr 4 - roz mo wa z dż. Sz. Ma zu rem (koń 
nr 2 Jan sen) oraz dż. M. Bre zi ną (koń nr 6 Mon te
Lup po) nt. in cy den tu na za krę cie przed wyj ściem na
pro stą fi ni szo wą

Go ni twa nr 6 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko ni Zor man Bad (nr 1) oraz Mon Mur hib Kos sack
(nr 5) - Ko mu ni kat nr 10; roz mo wa z dż. C. Fra isl
nt. jaz dy na ko niu nr 4 Sim ply Per fect; roz mo wa
z st.u. Y. Ha ma dem nt. jaz dy na ko niu nr 5 Mon -
Mur hib Kos sack

nr 12 z dnia 13 ma ja 2017 r.

Pró ba do pin go wa po bra na w dniu 23 kwiet nia
2017 r. od ko nia Ad mi ral Qu est (go ni twa nr 4) nie
wy ka za ła obec no ści sub stan cji praw nie za bro nio -
nych.

nr 13 z dnia 13 ma ja 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko nia: Em pe ror Aje ez z go ni twy nr 2,
Par sek z go ni twy nr 5, Bom bay Sun z go ni twy nr 6,
Tu rin z go ni twy nr 8.

nr 14 z dnia 13 ma ja 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 1 - dys kwa li fi ka cja: za przę gu nr 3
Co sta Cass, pow. Ł. Ku ryś; za przę gu nr 4 Be re ni -
ka, pow. L. Pio trow ski; za przę gu nr 9 Eu ro pe des
Aiglons, pow. H. Mik sha - Orze cze nia nr 18, 19,
20; roz mo wa z pow. Ł. Ku ry siem (za przęg nr 3 Co -
sta Cass) nt. uży cia ba ta

Go ni twa nr 2 - po bra nie pró by do pin go wej
od ko nia nr 2 Em pe ror Aje ez - Ko mu ni kat nr 13;
roz mo wa z dż. A. Re zni ko vem (koń nr 3 Bro ni slav)
nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej - Orze cze nie
nr 21

Go ni twa nr 3 - koń nr 2 Vi tez, dż. A. Ka bar dov -
po zo stał na star cie; roz mo wa z dż. M. Srne cem (koń
nr 3 So lin) nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej-
Orze cze nie nr 22
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nr 28 z dnia 10 czerw ca 2017 r.
Pró by do pin go we po bra ne w dniu 13 ma ja 2017 r.

od ko nia Bom bay Sun z go ni twy nr 6 i Tu rin z go -
ni twy nr 8, w dniu 14 ma ja 2017 r. od ko nia Si lve -
ra z go ni twy nr 5, w dniu 20 ma ja 2017 r. od ko ni
Mo na Ker bi li z go ni twy nr 3 Na gro da Wio sen na -
L (kat. A), Te bi ra z go ni twy nr 3 Na gro da Wio sen -
na - L (kat. A) i Es sea z go ni twy nr 6 oraz w dniu
21 ma ja 2017 r. od ko ni Bush Bra ve z go ni twy 
nr 3 Na gro da Ru le ra - L (kat. A), In co gni to z go ni -
twy nr 3 Na gro da Ru le ra - L (kat. A) i Blue Con no -
is seur nr 3 Na gro da Ru le ra - L (kat. A) nie wy ka za -
ły obec no ści sub stan cji praw nie za bro nio nych.

nr 29 z dnia 10 czerw ca 2017 r.
Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -

pin go wej od ko ni: Sza met z go ni twy nr 4 Na gro da
Ha ra cza - (kat. B), Ti me of Glo ry z go ni twy nr 6,
Big Red z go ni twy nr 6, Wa si lew z go ni twy nr 7, Eu -
ro Da hess MNM z go ni twy nr 7.

nr 30 z dnia 10 czerw ca 2017 r.
Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 2 - roz mo wa z st. u. Y. Ha ma dem 
nt. jaz dy na ko niu Mon Mur hib Kos sack (nr 2) 
nt. jaz dy na za krę cie przed wyj ściem na pro stą fi ni -
szo wą

Go ni twa nr 4 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko nia Sza met (nr 9) - Ko mu ni kat nr 29; roz mo wa
z dż. E. Za ha rie vem nt. za cho wa nia po fi ni szu (koń
nr 3 Ni kus); roz mo wa z dż. M. Abi kiem nt. uży cia
ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń nr 5 Mo dra szek) -
Orze cze nie nr 43

Go ni twa nr 5 - roz mo wa z pr. dż. A. Kar da no vem 
nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń nr 4 Mi -
na sti rit) - Orze cze nie nr 42

Go ni twa nr 6 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko ni: Ti me of Glo ry (nr 1) i Big Red (nr 8) - Ko mu -
ni kat nr 29; koń Ju ki Star (nr 10) - krwo tok z obu
noz drzy - in for ma cja od le ka rza we te ry na rii

Go ni twa nr 7 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko ni: Wa si lew (nr 2) i Eu ro Da hess MNM (nr 10) -
Ko mu ni kat nr 29

Go ni twa nr 9 - roz mo wa z k.dż. K. Grzy bow skim
nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń nr 8 Hard
Work) - Orze cze nie nr 44

nr 31 z dnia 11 czerw ca 2017 r.
Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -

pin go wej od ko ni: Vel ne lis z go ni twy nr 5 Na gro da

Iw na (Przy chów ku) - L (kat. A), Al la dyn z go ni twy
nr 8 Na gro da Ofi ra - (kat. A), Bur kan Al Kha le diah
z go ni twy nr 8 Na gro da Ofi ra - (kat. A).

nr 32 z dnia 11 czerw ca 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej:

Go ni twa nr 3 - roz mo wa z dż. M. Za tlo ukal 
nt. jaz dy na ko niu Tu de mon (nr 8) po star cie

Go ni twa nr 4 - roz mo wa z dż. D. Pe try ako vem 
nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń nr 9 De -
far) - Orze cze nie nr 45

Go ni twa nr 5 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko nia Vel ne lis (nr 4) - Ko mu ni kat nr 31; roz mo wa
z dż. T. Lukáškiem nt. nie do wa gi (koń nr 3 Bush
Bra ve) - Orze cze nie nr 46; roz mo wa z pr.dż. A.
Kar da no vem nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej
(koń nr 5 Ku rier) - Orze cze nie nr 47

Go ni twa nr 6 - roz mo wa z dż. A. Re zni ko vem (koń 
nr 8 Feun gi ro la) nt. jaz dy na pro stej fi ni szo wej;
roz mo wa z dż. Sz. Ma zu rem (koń nr 9 Tur ne ra), 
tr. T. Pa stusz ką nt. udzia łu ko nia w go ni twie

Go ni twa nr 8 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko ni: Al la dyn (nr 5) i Bur kan Al Kha le diah (nr 6) -
Ko mu ni kat nr 31

Go ni twa nr 9 - roz mo wa z pr. dż. I. Wój ci kiem 
nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń nr 10 Dar
Du ni) - Orze cze nie nr 48

nr 33 z dnia 17 czerw ca 2017 r.

Pró by do pin go we po bra ne w dniu 27 ma ja 2017 r.
od ko nia Spas ski z go ni twy nr 7 oraz w dniu 28 ma -
ja 2017 r. od ko ni Ever gon na to uch this z go ni twy 
nr 3 i Umber to Ca ro z go ni twy nr 6 nie wy ka za ły
obec no ści sub stan cji praw nie za bro nio nych.

nr 34 z dnia 17 czerw ca 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko nia Pal mir z go ni twy nr 2 Na gro da
Ban do sa (kat. B).

nr 35 z dnia 17 czerw ca 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej:

Go ni twa nr 2 - koń Ar wa (nr 1) nie ukoń czył go -
ni twy; roz mo wa z dż. W. Szym czu kiem nt. udzia łu
ko nia Ar wa (nr 1) w go ni twie; po bra nie pró by do -
pin go wej od ko nia Pal mir (nr 8) - Ko mu ni kat nr 34;

Go ni twa nr 3 - roz mo wa z tr. M. Bo ru tą nt. przy -
go to wa nia ko ni do go nitw;
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z tr. E. Za ha rie vem nt. jaz dy na ko niu nr 1 Ni kus;
roz mo wa z dż. A. Tur ga evem nt. jaz dy na ko niu
nr 7 Tea; koń nr 10 Es sea- zra nie nie ję zy ka po stro -
nie pra wej - in for ma cja od le ka rza we te ry na rii

nr 20 z dnia 21 ma ja 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko ni: Bush Bra ve z go ni twy nr 3 Na -
gro da Ru le ra - L (kat. A), In co gni to z go ni twy
nr 3 Na gro da Ru le ra - L (kat. A), Blue Con no is seur
nr 3 Na gro da Ru le ra - L (kat. A).

nr 21 z dnia 21 ma ja 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 3 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko ni: Bush Bra ve (nr 5), In co gni to (nr 7), Blue
Con no is seur (nr 9) - Ko mu ni kat nr 20

Pro test dż. M. Bre zi ny (koń nr 8 Ma gne tic) prze -
ciw ko dż. M. Za tlo ukal (koń nr 7 In co gni to) - roz -
mo wa z dż. M. Bre zi ną i dż. M. Za tlo ukal - Orze cze -
nie nr 32; roz mo wa z dż. M. Za tlo ukal (koń nr 7
In co gni to) nt. uży cia ba ta - Orze cze nie nr 34; roz -
mo wa z pr.dż. A. Kar da no vem (koń nr 2 Ku rier)
nt. uży cia ba ta - Orze cze nie nr 33

Go ni twa nr 5 - roz mo wa z dż. M. Abi kiem nt. za -
cho wa nia ko nia Ak tyw (nr 2) w go ni twie 

Go ni twa nr 7 - roz mo wa z tr. A. Zie liń ską nt. przy -
go to wa nia ko nia nr 9 Per sey ver do go ni twy

nr 22 z dnia 27 ma ja 2017 r.

Pró by do pin go we po bra ne w dniu 6 ma ja 2017 r.
od ko nia Usi ta z go ni twy nr 6, w dniu 7 ma ja 2017 r.
od ko ni Do mi no De co z go ni twy nr 1, Eva des
Aiglons z go ni twy nr 1 i Zor man Bad z go ni twy nr 6,
w dniu 13 ma ja 2017 r. od ko nia Em pe ror Aje ez
z go ni twy nr 2 i Par sek z go ni twy nr 5 oraz w dniu
14 ma ja 2017 r. od ko nia Ro my du Mo ret z go ni twy
nr 1 nie wy ka za ły obec no ści sub stan cji praw nie za -
bro nio nych.

nr 23 z dnia 27 ma ja 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko nia Spas ski z go ni twy nr 7.

nr 24 z dnia 27 ma ja 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 2 - roz mo wa z pr. dż. I. Wój ci kiem
nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń nr 1 Da is)

Go ni twa nr 5 - roz mo wa z dż. T. Lu ka skiem 
nt. jaz dy na ko niu Mu zaf far (nr 4)

Go ni twa nr 7 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko nia Spas ski (nr 1): - Ko mu ni kat nr 23; roz mo wa
z pr.dż. K. Ka miń ską nt. jaz dy na ko niu Spas ski 
(nr 1)

Go ni twa nr 8 - dys kwa li fi ka cja za przę gu nr 7 Do -
mi no De co pow. H. Ba giń ski - Orze cze nie nr 35;
pro test za stę pu ją cej tre ner Mał go rza ty Front czak
(za przęg nr 1 Bar ba ri ska) prze ciw ko pow. Ł. Ku ry -
sio wi (za przęg nr 4 Be lee Cass)

nr 25 z dnia 28 ma ja 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na, na pod sta wie § 20 ust. 1 Re -
gu la mi nu Wy ści gów Kon nych, ze zwo li ła na do pro -
wa dza nie ko ni bez po śred nio na po zy cję star tu, 
ze wzglę du na nie ko rzyst ne wa run ki at mos fe rycz ne,
po cząw szy od go ni twy nr 1 do go ni twy nr 3. 

nr 26 z dnia 28 ma ja 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko ni: Ever gon na to uch this z go ni twy
nr 3, Umber to Ca ro z go ni twy nr 6.

nr 27 z dnia 28 ma ja 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Przed go ni twą nr 1 - Ko mu ni kat nr 25 dot. do pro -
wa dza nia ko ni bez po śred nio na po zy cję star tu, 
ze wzglę du na nie ko rzyst ne wa run ki at mos fe rycz ne

Go ni twa nr 1 - dys kwa li fi ka cja - za przęg nr 5
Utah Snob, pow. B. Ża kow ski - Orze cze nie nr 37

Go ni twa nr 3 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko nia nr 5 Ever gon na to uch this - Ko mu ni kat nr 26

Roz mo wa z dż. A. Ka bar do wem nt. uży cia ba ta na
pro stej fi ni szo wej (koń nr 7 Fa teh) - Orze cze nie nr 38

Go ni twa nr 5 - roz mo wa z k.dż. A. Kar da no vem
nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej - Orze cze nie
nr 39

Go ni twa nr 6 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko nia nr 10 Umber to Ca ro - Ko mu ni kat nr 26

Go ni twa nr 7 - pro test tr. An drze ja La skow skie go
(koń nr 6 Pin ki Pay, dż. A. Tur ga ev) prze ciw ko 
dż. Sz. Ma zu ro wi (koń nr 3 Pro cess), roz mo wa z
tr. A. La skow skim, dż. Sz. Ma zu rem, dż. A. Tur ga -
evem - Orze cze nie nr 40

Go ni twa nr 8 - orze cze nie nr 41 dot. uży cia ba ta
w go ni twie przez pow. H. Ba giń skie go (za przęg 
nr 1 Sa ga) 
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ro Da hess MNM z go ni twy nr 7 oraz w dniu 11
czerw ca 2017 r. od ko ni Vel ne lis z go ni twy nr 5 Na -
gro da Iw na (Przy chów ku) - L (kat. A) i Bur kan Al
Kha le diah z go ni twy nr 8 Na gro da Ofi ra - (kat. A)
nie wy ka za ły obec no ści sub stan cji praw nie za bro -
nio nych.

nr 43 z dnia 1 lip ca 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 1 - roz mo wa z k.dż. Ka mi lem Grzy -
bow skim nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń
nr 3 Na wi ga tor) - Orze cze nie nr 59

Go ni twa nr 3 - roz mo wa ze st.u. Y. Ha ma dem 
nt. nie do wa gi (koń nr 4 Ba riq Daz ze lo ur) - Orze -
cze nie nr 60

Go ni twa nr 4 - roz mo wa z dż. A. Re zni ko vem 
nt. jaz dy na ko niu Su we nir (nr 6) przed ce low ni -
kiem 

Go ni twa nr 6 - koń nr 1 Tia mi na po zo stał na
star cie - dż. M. Abik spadł z ko nia przed mi nię ciem
kontrstar te ra

Go ni twa nr 7 - kon tro la pra wi dło wo ści ku cia ko -
nia nr 2 Thun der Thor, roz mo wa z tr. W. Ol kow -
skim, sę dzią ob ser wa to rem M. Fa biań ską i sę dzią
star te rem R. Ja siu kie wi czem 

Go ni twa nr 8 - roz mo wa z tr. M. Ło jek oraz 
dż. A. Re zni ko vem nt. udzia łu ko nia Ci zall (nr 3)
w go ni twie 
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Go ni twa nr 4 - roz mo wa z dż. S. Ma zu rem nt. uży -
cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń nr 6 Ha no uh) -
Orze cze nie nr 49; roz mo wa z dż. A. Re zni ko vem 
nt. nad wa gi po go ni twie - Orze cze nie nr 50; koń
Mar wel - kon tu zja (koń czy na le wa przed nia) po mi -
nię ciu ce low ni ka;

Go ni twa nr 5 - roz mo wa z u. J. Bal cer ską nt. do -
ku men ta cji dot. li cen cji jeź dziec kiej; koń Or ka da -
ba da nie przez le ka rza we te ry na rii

Go ni twa nr 7 - roz mo wa z dż. A. Tur ga evem nt.
jaz dy na ko niu Alia (nr 6); roz mo wa z dż. A. Ka bar -
do vem nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń 
nr 4 Sun ny Am ber KRF) - Orze cze nie nr 51;

Go ni twa nr 8 - roz mo wa z dż. A. Tur ga evem 
nt. uży cia ba ta (koń nr 9 Ekwa dor);

nr 36 z dnia 18 czerw ca 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko na Her bat nik z go ni twy nr 8.

nr 37 z dnia 18 czerw ca 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej:

Go ni twa nr 2 - koń VAG El Con dor (nr 1) - zwol -
nio ny z dys po zy cji sę dzie go star te ra na wnio sek le -
ka rza we te ry na rii (orze cze nie le k-wet); roz mo wa
z dż. V. Po po vem nt. za cho wa nia po go ni twie -
Orze cze nie nr 52

Go ni twa nr 3 - roz mo wa z tr. K. Zie miań skim 
nt. osio dła nia ko nia Ma ian dra do go ni twy - Orze -
cze nie nr 53;

Go ni twa nr 5 - roz mo wa z dż. W. Szym czu kiem 
nt. udzia łu w go ni twie ko nia Dru id Ma gic (nr 8);
koń Dru id Ma gic - ba da nie przez le ka rza we te ry -
na rii (orze cze nie le k-wet); koń Ukra ina - ba da nie
przez le ka rza we te ry na rii (orze cze nie le k-wet);

Go ni twa nr 6 - roz mo wa z tr. A. Wy rzy kiem 
nt. przy go to wa nia ko nia Brom sky (nr 3) do wy ści gu;

Go ni twa nr 7 - klacz Ak ty wa (dż. A. Tur ga ev) - nie
ukoń czy ła go ni twy, jeź dziec spadł po mi nię ciu
kontr star te ra; roz mo wa z dż. M. Srne cem nt. uży cia
ba ta na pro stej fi ni szo wej (Koń nr 10 - Orion ka) -
Orze cze nie nr 54; roz mo wa ze st. u. H. Mam ma do -
vem nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (Koń 
nr 3 - La dy Da hess MNM) - Orze cze nie nr 55;

Go ni twa nr 8 - roz mo wa z tr. A. Wy rzy kiem 
nt. for my ko nia Her bat nik; po bra nie pró by do pin -
go wej od ko nia Her bat nik (nr 4) - Ko mu ni kat nr 36

nr 38 z dnia 24 czerw ca 2017 r.

Pró by do pin go we po bra ne w dniu 10 czerw ca
2017 r. od ko ni Sza met z go ni twy nr 4 Na gro da Ha -
ra cza (kat. B), Big Red z go ni twy nr 6 i Wa si lew
z go ni twy nr 7 oraz w dniu 11 czerw ca 2017 r. od
ko nia Al la dyn z go ni twy nr 8 Na gro da Ofi ra 
(kat. A) nie wy ka za ły obec no ści sub stan cji praw nie
za bro nio nych.

nr 39 z dnia 24 czerw ca 2017 r.

Ko mi sja Tech nicz na po le ci ła po bra nie pró by do -
pin go wej od ko nia Gi mar co z go ni twy nr 2.

nr 40 z dnia 24 czerw ca 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 1 - roz mo wa z pr. dż. I. Wój ci kiem 
nt. jaz dy na ko niu Naf (nr 4)

Go ni twa nr 2 - po bra nie pró by do pin go wej od
ko nia Gi mar co (nr 3) - Ko mu ni kat nr 39; roz mo wa
z dż. A. Re zni ko vem nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni -
szo wej (koń nr 3 Gi mar co) - Orze cze nie nr 56; roz -
mo wa z tr. B. Gło wac kim nt. udzia łu ko nia Gi mar -
co (nr 3) w go ni twie

Go ni twa nr 5 - roz mo wa z dż. A. Ka bar do vem 
nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej (koń nr 5 Fa -
teh); roz mo wa z dż. Sz. Ma zu rem nt. udzia łu ko nia
L'Eau du Gan ge (nr 1) w go ni twie; zle ce nie kon tro -
li we te ry na ryj nej ko nia L'Eau du Gan ge (nr 1)

nr 41 z dnia 25 czerw ca 2017 r.

Spra woz da nie Ko mi sji Tech nicz nej

Go ni twa nr 1 - roz mo wa z dż. A. Re zni ko vem 
nt. jaz dy na ko niu Su we nir (nr 2); roz mo wa z pr. dż.
D. Pant chev nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej
(koń nr 5 Da kard) - Orze cze nie nr 57; roz mo wa
z st.u. Y. Ha ma dem nt. jaz dy na ko niu Ja vor ka (nr 3)

Go ni twa nr 2 - roz mo wa z tr. W. Ol kow skim nt.
spóź nio ne go przy pro wa dze nia ko nia Strze lin (nr 6)
na pa dok

Go ni twa nr 6 - roz mo wa z dż. Sz. Ma zu rem (koń 
nr 7 Er mi la) nt. uży cia ba ta przed wyj ściem na pro -
stą fi ni szo wą

Go ni twa nr 7 - roz mo wa z dż. A. Tur ga evem (koń 
nr 9 Te te ria) nt. uży cia ba ta na pro stej fi ni szo wej -
Orze cze nie nr 58

nr 42 z dnia 1 lip ca 2017 r.

Pró by do pin go we po bra ne w dniu 10 czerw ca
2017 r. od ko ni Ti me of Glo ry z go ni twy nr 6 i Eu -
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1’20.8” (20.4-30-30.4); wysyłany; 2½-¾-¾-3-1¾-½
ZWC 55,00 PDK 63,00 TRJ 535,10 TPL 1067,90 DBL-DWJ nie traf.

3 Memoriał Tomasza Dula 18 550 zł (10 600-4240-2120-1060-530)
Gonitwa handikapowa I grupy dla 3-letnich koni. 
Wagi według handikapu generalnego minus 10 kg. (1600m)

1 (z)* KURIER og. gn. 3 l. (Nowogródek - Koronacja), hod. SK Golejewko, wł. M. Borkowski, 
tr M. Borkowski pr. dż. A. Kardanov 54½

2 (–) MAGNETIC og. c. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. E. Lasota, tr mgr M. Janikowski
dż. M. Březina 58

3 (–) UMBERTO CARO (FR) og. sk. gn. 3 l., hod. S. Jeffroy, AGB Agency, 
wł. J. Nesteruk i K. Kamińska, tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 53

4 (–) BLUE CONNOISSEUR (IRE) og. gn. 3 l., hod. Kellsgrange Stud, wł. Plavac Sp. z o.o., 
tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 58½

5 (–) SPASSKI og. gn. 3 l., hod. i wł. S. Mladenovic, tr M. Borkowski dż. A. Kabardov 51½
6 (–) FREDDYISREADY (IRE) og. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. P. Krowicki 57
7 (–) STRZELIN (IRE) og. gn. 3 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 54

1’39.8” (8-30.4-30.8-30.6); po walce; szyja-1½-szyja-6-5-szyja
ZWC 55,00 PDK 63,00 TRJ 535,10 TPL 1067,90 DBL-DWJ nie traf.

4 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600m)

1 (–) HARD WORK (IRE) og. gn. 8 l. [Refuse To Bend (IRE) - Blue Banner (IRE)], 
hod. Hardys Of Kilkeel Ltd, wł. M. Kobus i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 62

2 (–) LETBYGONESBEICONS (GB) wał. gn. 4 l., hod. J. Repard i S. Dibb, 
wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków dż. A. Turgaev 60

3 (–) NITROLAK og. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev
dż. A. Kabardov 60

4 (–) NAF (GER) og. c. gn. 4 l., hod. Gestüt Eulenberger Hof i A. Pereira, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. I. Wójcik 58
5 (–) SOPRAN TAMO (ITY) og. c. gn. 6 l., hod. L. Ciampoli, wł. R. Urbański i K. Rogowski, 

tr K. Rogowski dż. S. Mazur 62
6 (–) BLUE NINJA (IRE) og. gn. 5 l., tr P. Piątkowski dż. P. Krowicki 60
7 (–) ADMIRAL QUEST (IRE) wał. gn. 7 l., tr I. Wróblewska dż. V. Popov 60
0 (–) DESIGN og. gn. 4 l., tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 62

został na starcie (jeździec spadł przed minięciem kontrstartera)

1’40.6” (7.7-29.6-30.9-32.4); pewnie; 2½-1½-nos-4½-4½-11
ZWC 17,70 PDK 14,40 TRJ 30,50 CZW 188,70 TPL 311,80 DBL-DWJ nie traf.

Sprawozdania

Dzień 1 (NIEDZIELA) 23 KWIETNIA 2017 r. 
Pochmurno z przejaśnieniami, temp +9oC, tor elastyczny (3,6)

1 Nagroda Dandolo - Handikap Otwarcia 18 550 zł (10 600-4240-2120-1060-530)
Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
Wagi według handikapu generalnego minus 10 kg. (1800m)

1 (z)* BOWIE (GER) og. kaszt. 5 l. [Samum (GER) - Baselga (GER)], hod. W. Heinz, wł. M. Biały,
tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 64

2 (–) SZAMET wał. kaszt. 6 l., hod. SK Widzów - A. Tyszko, wł. M. Metza-Jodłowska, 
tr M. Jodłowski pr. dż. D. Pantchev 61

3 (–) GRACJA (IRE) kl. gn. 4 l., hod. Desert Star Phoenix Jvc, wł. K. Falba, tr A. Wyrzyk
pr. dż. J. Wyrzyk 58½

4 (–) NOVITOR og. gn. 5 l., hod. SK Iwno, wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski
dż. A. Reznikov 64

5 (–) BRISINGR og. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. I. Wójcik, A. Zielińska, tr A. Zielińska
pr. dż. I. Wójcik 57

6 (–) SUWENIR og. gn. 4 l., tr K. Rogowski st. u. P. Stepakin 60½
7 (–) ISUZU kl. c. gn. 7 l., tr K. Rogowski pr. dż. K. Kamińska 47

1’55.8” (21.5-32.8-31.5-30); pewnie; 1½-1¾-½-½-7-9
ZWC 20,50 PDK 24,20 TRJ 295,40

2 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1300m)

1 (–) THUNDER THOR (IRE) og. gn. 5 l. [Kodiac (GB) - Tangible (GB)], hod. L. McAteer, 
wł. Z. Górski i K. Mirpuri, tr W. Olkowski dż. S. Mazur 60

2 (–) GARED wał. k. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. Futurenet Inc, tr A. Wyrzyk
dż. M. Abik 63

3 (–) EASY GO (GB) og. gn. 8 l., hod. Laundry Cottage Stud Farm, wł. J., D., W. i Ż. Sito, 
tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 60

4 (–) SZAPIRO og. s. 4 l., hod. SK Widzów-A. Tyszko, wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o., 
tr M. Jodłowski dż. A. Reznikov 63

5 (–) AMOREENA kl. c. gn. 7 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. G. Kozak, tr K. Rogowski
dż. A. Kabardov 60

6 (–) DEKRET og. k. 7 l., tr K. Rogowski st. u. P. Stepakin 57
7 (–) SOBOL og. gn. 5 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 60

(z)*- ostatni start za granicą (z)*- ostatni start za granicą
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7 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1400m)

1 (–) BELLEROFONT (FR) og. gn. 3 l. [Cima de Triomphe (IRE) - Belle d’Argent (USA)], 
hod. Le Thenney S.A., wł. N. Magomedov, tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 59

2 (–) JAM BABINICZ og. gn. 3 l., hod. R. Gorczyca, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr W. Olkowski
dż. S. Mazur 59

3 (–) IDOL og. c. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Kozłowska i Platinium Perfect Serwis Sp. z o.o., 
tr J. Kozłowski dż. W. Szymczuk 59

4 (–) KAREN kl. c. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. SK Iwno i E. Zahariev, tr E. Zahariev
dż. A. Kabardov 58

5 (–) TARGA kl. c. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. A., M. i P. Laskowscy, tr A. Laskowski
dż. A. Turgaev 58

6 (–) BABY YOU THINK (IRE) kl. sk. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. P. Krowicki 58
7 (–) SAKIRO og. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59
8 (–) SOLITAIRE kl. gn. 3 l., tr M. Jodłowski pr. dż. D. Pantchev 56
9 (–) GOLDEN BENEVA kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański st. u. P. Stepakin 55

10 (–) KOPRA kl. kaszt. 3 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 58

1’28.4” (25.1-31.2-32.1); silnie wysyłany; ¾-4½-¾-1-1¼-szyja-5½-1¼-16
ZWC 37,30 PDK 99,50 TRJ 1995,10 CZW nie traf. KWN 25000,00 TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

8 Nagroda Skowronka 13 650 zł (7800-3120-1560-780-390)
Gonitwa handikapowa I grupy dla 5-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. 
Wagi według handikapu generalnego minus 11kg. (2000m)

1 (–) BURKAN AL KHALEDIAH (SA) wał. kaszt. 8 l. (Khalid El Biwaibiya - Rayyan), 
hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk

u. J. Balcerska 60½
2 (–) SALMAN AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 6 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 

wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 63
3 (–) HORACY og. c. gn. 5 l., hod. K. Ziemiański, wł. Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański

dż. V. Popov 58
4 (–) ETORIO og. s. 6 l., hod. Res-Gal Sp. z o.o., wł. M. Sijka, tr A. Laskowski

dż. A. Turgaev 61
5 (–) SZAKUR wał. s. 6 l., hod. i wł. J. Ryżkowski, tr M. Jodłowski pr. dż. D. Pantchev 63½
6 (z)* ESTARION wał. s. 5 l., tr M. Borkowski dż. S. Mazur 56½

Wycofany Shadwan Al Khalediah
2’20.5” (36.3-36-34-34.2); pewnie; 2½-1½-¾-kr.łeb-7
ZWC 11,10 DWJ 17,20 TRJ 100,50 TPL 111,30 TPL POL-FRA 23,80
DBL-DWJ i DBL-DWJ POL-FRA nie traf. 

5 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800m)

1 (–) POLISH SPIRIT (IRE) og. gn. 3 l. [Dalakhani (IRE) - Leo’s Spirit (IRE)], hod. C. Maye, 
wł. J. P. Zienkiewicz i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59

2 (–) ELUZZAM (FR) og. kaszt. 3 l., hod. EARL Ecurie Feuillet, wł. M. Borkowski, 
tr M. Borkowski dż. V. Popov 59

3 (–) ALMENAR kl. gn. 3 l., hod. E. Krakowiak i A. Marczak, wł. P. Krakowiak, tr A. Wyrzyk
dż. M. Abik 57

4 (–) MELTIMO (IRE) og. gn. 3 l., hod. E. Farrelly, wł. Estel Studio Sp. z o. o., tr M. Jodłowski
dż. P. Krowicki 59

5 (–) ILLDOWHATICAN og. kaszt. 3 l., hod. Expert Host Janusz Romanowski, 
wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59

6 (–) PIEMONT og. s. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. S. Mazur 61
7 (–) NAJAAR og. gn. 3 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 59
0 (–) CHANT SOLDIER (FR) og. kaszt. 3 l., tr J. Kozłowski pr. dż. A. Kardanov 57

zdyskwalifikowany z VI-go miejsca (jeździec nie zważył się po gonitwie)

1’53.6” (20.3-30.9-31.4-31); bardzo łatwo; 3-1½-1¼-¾-4½-4-daleko (28)
ZWC 37,50 PDK 209,80 TRJ 2554,00 CZW 1680,90 TPL 457,10 DBL-DWJ nie traf. 

6 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie III grupy. (1800m)

1 (–) EVERGONNATOUCHTHIS og. s. 5 l. (NivourGonnaTouchThis - Elsana), 
hod. i wł. J. Głowacki, tr J. Głowacki dż. P. Krowicki 62

2 (–) JAFEEL ATHBAH (GB) kl. s. 5 l., hod. Athbah Stud, wł. A. Trela, tr A. Wyrzyk
dż. M. Abik 60

3 (–) AL-RAL og. gn. 5 l., hod. A. Rokicki, wł. A., M. i P. Laskowscy, tr A. Laskowski
dż. A. Turgaev 62

4 (–) INEXTREMO (DE) wał. kaszt. 7 l., hod. S. Schnakenberg, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 62

5 (–) WASILEW og. s. 9 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., wł. M. i M. Wnorowscy, 
tr M. Wnorowski k. dż. K. Grzybowski 61

6 (–) ECHARUNA kl. s. 5 l., tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 60
7 (–) ALRUNA kl. gn. 4 l., tr D. Zalewski pr. dż. I. Wójcik 55
8 (–) HARIS og. kaszt. 4 l., tr P. Piątkowski dż. W. Szymczuk 59
9 (–) OPERON og. s. 4 l., tr A. Laskowski dż. S. Vasyutov 59

10 (–) BACHUS og. s. 4 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59

2’08.7” (22.5-37-35-34.2); łatwo; 4½-1¼-kr.łeb-½-4-1-6-7-1½
ZWC 34,50 PDK 19,20 TRJ 356,40 CZW 575,90 TPL 366,40 DBL-DWJ nie traf. 

(z)*- ostatni start za granicą
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1 (–) CLAUDETTE (USA) kl. kaszt. 4 l. [Speightstown (USA) - Tippity Witch (USA)], 
hod. King Farm, wł. PKZ GmbH, tr J. Kozłowski pr. dż. A. Kardanov 60½

2 (–) KIARON og. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. M. Dziedzic i M. Boruta, tr M. Boruta 
dż. M. Abik 55

3 (–) SOLIN og. kaszt. 5 l., hod. SK Krasne, wł. A. Omen, tr mgr K. Ziemiański
st. u. P. Stepakin 56

4 (–) LADY ART (IRE) kl. gn. 4 l., hod. Corduff Bloodstock Ltd., wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk
k. dż. K. Grzybowski 62

5 (4) NITROLAK og. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev
dż. E. Zahariev 63

6 (2) SZAPIRO og. s. 4 l., tr M. Jodłowski pr. dż. D. Pantchev 65½
7 (–) FREE-LU kl. gn. 4 l., tr M. Jodłowski dż. P. Krowicki 61½

1’30.6” (26.4-31.5-32.7); pewnie; 2½-1-1¼-1-¾-13
ZWC 22,80 PDK 71,50 TRJ 891,40 TPL 38,50 DBL-DWJ nie traf. 

12 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1600m)

1 (–) WIEDZMIN (IRE) wał. gn. 5 l. [Aussie Rules (USA) - Woodcote Wildcat (USA)], 
hod. Minch Bloobstock and Castletown Stud, wł. A. Marczak, tr M. Kacprzyk

dż. W. Szymczuk 60
2 (–) NIKUS (FR) og. c. gn. 4 l., hod. K. Szumiński, wł. Z. Zahariev, tr E. Zahariev

dż. E. Zahariev 62
3 (–) THORN (FR) og. gn. 4 l., hod. I. Shenkin, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański

dż. S. Mazur 60
4 (–) TEA kl. c. gn. 6 l., hod. SK Golejewko, wł. SK Iwno, tr I. Wróblewska

k. dż. K. Grzybowski 57
5 (–) BAAHY (IRE) wał. sk. gn. 4 l., hod. Shadwell Estate Company Ltd, 

wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków dż. A. Turgaev 60
6 (–) DYSTANS og. gn. 4 l., tr W. Olkowski dż. M. Srnec 60
7 (–) FINALISTKA kl. c. gn. 4 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58
8 (z)* TABOR wał. c. gn. 4 l., tr R. Świątek dż. A. Reznikov 60

1’43” (8.4-31.5-31.2-31.9); łatwo; 2-nos-2½-¾-½-2½-1½
ZWC 31,10 PDK 20,20 TRJ 78,00 CZW 1000,20 TPL 44,60 DBL-DWJ nie traf. 

13 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1600m)

1 (–) FURIA (GER) kl. c. gn. 3 l. [Campanologist (USA) - Fair Breeze (GER)], hod. Gestüt Fährhof,
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. I. Wójcik 55
2 (–) NETWORK og. gn. 3 l., hod. i wł. K. Mirpuri, tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59

Dzień 2 (SOBOTA) 29 KWIETNIA 2017 r.
Pochmurno, temp. +7oC, tor mocno elastyczny (4,7)

9 Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), 
które w dotychczasowej karierze według stanu na dzień 31.12.2016 
uzyskały wygrane w kwocie 140 000 zł i więcej. Start wolny. (2200m)

1 (–) UKAMAYA VERDERIE (FR) kl. gn. 9 l. (Kaiser Soze - Maya Verderie), 
hod. S.C. Ecurie La Verderie, wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman M. Kieniksman

2 (z)* TEQUILA DANCE (FR) kl. gn. 10 l., hod. J. Oger i O. Lebouc, wł. A., B. i P. Żakowscy, 
tr B. Żakowski B. Żakowski

3 (–) USITA (FR) kl. gn. 9 l., hod. N. Izard i B. Hernot, wł. P. Myśliwczyk, tr W. Górniak
T. Salivonchyk

4 (–) UDINE DU PONT (FR) kl. gn. 9 l., hod. E.A.R.L. Ecurie A. Rayon, wł. V. Finchuk, 
tr W. Kałuża V. Finchuk

5 (–) TRIBAL DANCE (FR) kl. gn. 10 l., hod. Ecurie Dalifard Loic Marie, 
wł. Ł. Kuryś, A. Malejewska, tr M. Kieniksman Ł. Kuryś

6 (–) RAYA PERRINE (FR) kl. gn. 13 l., tr J. Misiek J. Misiek
7 (–) THEBES DE SASSY (FR) kl. k. 10 l., tr W. Kałuża P. Signaievskyi

3’05.9” (ćwiartki nie mierzone); 
Rekordy: 1’24.5”/1’24.8”/1’25.3”/1’25.5”/1’29.5”/1’30.4”/1’31.3”
ZWC 9,50 PDK 10,90 TRJ 30,50

10 Nagroda 10 150 zł (5800-2320-1160-580-290)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1400m)

1 (–) TWILIGHT kl. s. 4 l. (Murhib - Tamojnia), hod. M. Gromala, wł. M. Gromala i K. Kozłowska,
tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 62

2 (–) ALJASRA (FR) kl. s. 4 l., hod. i wł. Abbas Akbar Al Mulla, tr mgr inż. M. Romanowski
dż. C. Fraisl 59

3 (–) WIELKA DALENA kl. gn. 4 l., hod. i wł. K. Zakolski, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 62
4 (–) NEFERA kl. gn. 4 l., hod. A. Wójtowicz, wł. MB Arabians Sp. z o.o., tr W. Olkowski

dż. M. Srnec 59
5 (–) ALSA kl. gn. 4 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr M. Kacprzyk u. J. Balcerska 55
6 (–) ZAZUZI ZAZUZA kl. s. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. S. Mazur 59

Wycofana Awita
1’41.1” (29.9-35.9-35.3); łatwo; 4½-1½-1½-4½-8
ZWC 7,50 DWJ 15,70 TRJ 18,70 DBL-DWJ 118,10

11 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
Wagi według handikapu generalnego minus 2 kg. (1400m)

(z)*- ostatni start za granicą (z)*- ostatni start za granicą
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2 (–) SIBLIS D’ALCI (FR) kl. gn. 11 l., hod. B. Deramecourt de Wazieres, wł. P. Myśliwczyk, 
tr W. Górniak H. Miksha 

3 (–) UXIA D’ALBRET (FR) kl. sk. gn. 9 l., hod. Ch. Morel, J. Buffart, wł. M. Kieniksman, 
tr M. Kieniksman am. R. Kieniksman 

4 (–) VINCIANE (FR) kl. sk. gn. 8 l., hod. L., M. i J. Cohen, wł. A. Piotrowska, tr W. Kałuża 
V. Finchuk

5 (–) BARBARISKA (FR) kl. gn. 6 l., hod. A. Welle i O. Vorobii, wł. A. Frontczak-Salivonchyk, 
tr A. Frontczak-Salivonchyk T. Salivonchyk

6 (–) SAGA (FR) kl. sk. gn. 11 l., tr W. Kałuża M. Tomczyk
7 (–) VENDETTA TEAM (FR) kl. k. 8 l., tr M. Kieniksman Ł. Kuryś
8 (–) ALBANE DE MORTREE (FR) kl. gn. 7 l., tr J. Misiek P. Ostrycharz
9 (z)* THETIS DES NEUZY (FR) kl. gn. 10 l., tr B. Żakowski B. Żakowski

10 (–) ALZA DE TOUCHYVON (FR) kl. gn. 7 l., tr J. Misiek J. Misiek

3’06.1” (ćwiartki nie mierzone); 
Rekordy: 1’24.6”/1’24.6”/1’26.5”/1’26.6”/1’27.1”/1’27.5”/1’27.7”/1’28”/1’28.5”/1’28.5”
ZWC 22,60 PDK 95,80 KWN 6779,40 TRJ, CZW, TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

16 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1400m)

1 (–) SILVER BOY og. sk. gn. 3 l. [Fast and Furious (FR) - Semilla], hod. i wł. J. Klimczak, 
tr I. Wróblewska dż. S. Mazur 59

2 (–) SHOWMEYOURHEAVEN (IRE) kl. s. 3 l., hod. R. Berns, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 58

3 (–) ROSE KNOT (IRE) kl. kaszt. 3 l., hod. Tally-Ho Stud, wł. Plavac Sp. z o.o., tr J. Kozłowski
dż. A. Reznikov 58

4 (–) INDIGO OCEAN (FR) og. kaszt. 3 l., hod. SARL Jedburgh Stud, T. de la Heronniere, 
wł. A. Omen, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59

Wycofane Definition, Promenada i Tango Turf
1’30.9” (26.5-30.5-33.9); silnie wysyłany; 1-4-4
ZWC 20,20 DWJ 89,20 TRJ 268,80 TPL 508,90 DBL-DWJ nie traf. 

17 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2000m)

1 (–) L’EAU DU GANGE (FR) og. s. 5 l. (Amer - Divana), hod. C. Totain, wł. K. Goździalski, 
tr W. Olkowski dż. S. Mazur 62

2 (–) CHACO og. gn. 4 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, tr E. Zahariev
dż. E. Zahariev 60

3 (–) ERIDANI kl. kaszt. 4 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski i D. Zalewski, tr D. Zalewski
dż. A. Turgaev 57

4 (–) SAGRAMOR og. s. 4 l., hod. M. Bajkowski, wł. D. Zalewski, tr D. Zalewski
pr. dż. I. Wójcik 60

3 (–) SWEET AS SUGAR (IRE) kl. gn. 3 l., hod. G. Brady, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 57

4 (–) NORN og. gn. 3 l., hod. K. Dobosz, wł. J. i K. Dobosz, A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk
k. dż. K. Grzybowski 58

5 (–) OMER og. gn. 3 l., hod. i wł. J. Traka, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59
6 (–) MENTALISTA (FR) og. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59
7 (–) JACK POWER (IRE) wał. gn. 3 l., tr M. Krzyśków dż. A. Turgaev 59
8 (–) SECRET OF SZUMAWA (FR) og. gn. 3 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 59

1’44.3” (7.7-30.9-32.3-33.4); łatwo; 6-2½-1¾-9-5-6-daleko (30)
ZWC 15,50 PDK 22,90 TRJ 687,40 TPL 110,10 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

14 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. 
Wagi według handikapu generalnego plus 3 kg. (2000m)

1 (–) GOLDEN GLIDER (IRE) og. kaszt. 3 l. [Roderic O’Connor (IRE) - Baileys Cream (GB)], 
hod. M. Davison, wł. UAB Žirgo Startas, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 56

2 (–) UKRAINA kl. gn. 3 l., hod. GR J. Zalewska, wł. SK Iwno i Niespodzianka, 
tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 59½

3 (–) DIABOLINA kl. gn. 3 l., hod. A. Zieliński, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. D. Pantchev 53
4 (–) STORY OF MY LIFE (IRE) kl. gn. 3 l., hod. A. Sexton, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 

tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 56½
5 (–) SAMBA PA TI kl. gn. 3 l., hod. E. i K. Laskowscy, wł. E. i K. Laskowscy, A. Wyrzyk, 

tr A. Wyrzyk k. dż. K. Grzybowski 58½
6 (–) GRATSIYA kl. kaszt. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski pr. dż. I. Wójcik 55½
7 (–) SPEEDY SZUMAWA (FR) kl. gn. 3 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 57
8 (–) CHIEF NAVIGATOR (IRE) wał. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. P. Krowicki 60½
9 (–) KATRINA ROYAL kl. gn. 3 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 54

10 (–) TETERIA kl. c. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek st. u. P. Stepakin 52
11 (–) ZARAZ WRACAM og. c. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 59½

2’17.6” (37.6-34.7-33.9-31.4); pewnie; 3½-1-1¼-szyja-1¾-1-1½-1¾-1¼-2½
ZWC 26,80 PDK 37,90 TRJ 675,20 CZW 2556,10 TPL 217,40 DBL-DWJ nie traf. 

15 Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), 
które w dotychczasowej karierze według stanu na dzień 31.12.2016 
uzyskały wygrane w przedziale 70 000–139 999 zł. Start wolny. (2200m)

1 (–) SERENADE DU BETZ (FR) kl. gn. 11l. (Hermes du Buisson - Jonquille d’Arnon), 
hod. Ch. Clozier, J.-M. Bars, M. Boissiere, L. Colin, wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman 

M. Kieniksman

(z)*- ostatni start za granicą
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4 (–) ELADER og. gn. 4 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 59
5 (–) MINASTIRIT og. kaszt. 4 l., hod. M. Gromala, wł. M. Gromala i K. Kozłowska, 

tr J. Kozłowski pr. dż. A. Kardanov 56

2’22.5” (34.8-35.7-36.5-35.5); silnie wysyłany; ½-3½-15-daleko (25)
ZWC 8,90 DWJ 58,40 TRJ 374,30 DBL-DWJ nie traf. 

20 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1300m)

1 (–) FIBI (IRE) kl. sk. gn. 3 l. [Fast Company (IRE) - Unintentional (GB)], 
hod. Northern Bloodstock Agency Ltd, wł. I., D. i M. Jaskólscy, tr M. Jodłowski

dż. P. Krowicki 58
2 (–) STUHNA (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. i wł. V. Timoshenko, tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 58
3 (–) HARUZA (IRE) kl. gn. 3 l., hod. Old Carhue & Graeng Bloodstock, wł. Plavac Sp. z o.o., 

tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 58
4 (–) INSIGNIA kl. c. gn. 3 l., hod. SK Iwno, wł. SK Iwno i Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański

dż. V. Popov 58
5 (–) ZARIA RIVER (FR) kl. gn. 3 l., hod. V. Bukhtoyarov, 

wł. O. Narowski, R. Świerc, B. Nowacka, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 58
6 (–) TUOGH SZUMAWA (FR) kl. gn. 3 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 58
7 (–) HERBATNIK (IRE) wał. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

1’25.8” (21.3-32.8-31.7); bardzo łatwo; 2½-2½-2½-szyja-1-17
ZWC 12,30 PDK 6,80 TRJ 25,00 TPL 25,50 DBL-DWJ nie traf. 

21 Nagroda STRZEGOMIA (Specjalna) - (kat. B) 
40 250 zł (23 000-9200-4600-2300-1150)
Gonitwa dla 3-letnich koni. Nadwagi nie są stosowane. (1600m)

1 (–) VELNELIS (IRE) og. sk. gn. 3 l. [Harbour Watch (IRE) - Gwyneth (GB)], hod. Hyde Park Stud,
wł. UAB Žirgo Startas, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 55

2 (–) MOURTAJEZ (IRE) og. sk. gn. 3 l., hod. Grange Stud, wł. Z. Górski i K. Mirpuri, 
tr W. Olkowski dż. P. Krowicki 55

3 (–) LARGO FORTE (GB) og. gn. 3 l., hod. Dr G. W. Guy, wł. UAB Žirgo Startas, tr E. Zahariev
dż. E. Zahariev 59

4 (–) INVINCIBLE GUNNER (IRE) og. gn. 3 l., hod. G. Smith, wł. D. Jaskólski, tr W. Olkowski
dż. M. Srnec 56

5 (–) RIO DE CERISY (FR) og. kaszt. 3 l., hod. O., Y., S. Varin, wł. G., R. i K. Gorczyca, 
tr W. Olkowski dż. S. Mazur 55

6 (–) TEBIRA kl. kaszt. 3 l., tr M. Jodłowski dż. A. Reznikov 57

1’41.9” (7.8-30.7-31.2-32.2); po walce; 1¼-1¼-kr.łeb-½-szyja
ZWC 35,20 DWJ 105,10 TRJ 300,70 DBL-DWJ 346,50 

(z)*- ostatni start za granicą

5 (–) TOLLEE DUST (GB) wał. s. 11 l., hod. Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, 
wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 62

6 (–) MIRLET wał. gn. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 60

Wycofany dodatkowo LB Naj (zw.)
2’31.5” (40.9-38.6-35.8-36.2); pewnie; 3½-1½-4-2-1
ZWC 6,80 DWJ 12,10 TRJ 149,40 TPL 355,20 TPL POL-FRA 120,70 
DBL-DWJ i DBL/DWJ POL-FRA nie traf. 

Dzień 3 (NIEDZIELA) 30 KWIETNIA 2017 r.
Pochmurno z przejaśnieniami, temp. +9oC, tor mocno elastyczny (4,1)

18 Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), 
które w dotychczasowej karierze według stanu na dzień 31.12.2016 uzyskały wygrane 
w przedziale 25 000–69 999 zł. Start wolny. (2200m)

1 (z)* BRANDY HORNLINE (FR) og. sk. gn. 6 l. (Meaulnes du Corta - Paganina de Retz), 
hod. Hingstdepan i Ostergotland, wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman M. Kieniksman

2 (z)* BALIVERNE BUROISE (FR) kl. gn. 6 l., hod. P. Dessartre, wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, 
tr J. Misiek P. Ostrycharz

3 (z)* BELEE CASS (FR) kl. gn. 6 l., hod. UAB Kasandros Grupe, wł. Ł. Kuryś, A. Malejewska, 
tr M. Kieniksman Ł. Kuryś

4 (z)* VOCEAN wał. gn. 8 l., hod. R. Kasprowicz, wł. J. Bończak i H. Bagiński, tr W. Kałuża 
H. Bagiński

5 (–) VELINE BEL (FR) kl. gn. 8 l., hod. A. i J. Bottreau, wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, 
tr J. Misiek O. Movchanets

6 (–) BOGDAN wał. kaszt. 6 l., tr A. Frontczak-Salivonchyk T. Salivonchyk
7 (z)* BANGA CASS (FR) kl. gn. 6 l., tr M. Melinger M. Wasiak
8 (–) ANADA DE LA CRIERE (FR) kl. k. 7 l., tr W. Kałuża V. Finchuk
D (–) BANK DU SOIR (FR) kl. gn. 6 l., tr M. Kieniksman am. R. Kieniksman

dyskwalifikacja za galop

Czas: 3’05.4”; Rekordy: 1’24.3”/1’24.8”/1’24.8”/1’26.6”/1’26.9”/1’27.3”/1’29”/1’29.8”
ZWC 9,90 PDK 12,20 TRJ 19,20 CZW 125,60

19 Nagroda COMETA - (kat. B) 26 250 zł (15 000-6000-3000-1500-750)
Gonitwa dla 4-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000m)

1 (–) GUSA kl. kaszt. 4 l. (Murhib - Gusmania), hod. M. Gromala, wł. M. Gromala i K. Kozłowska,
tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 57

2 (z)* ESID IN ZAMOUR og. s. 4 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., wł. R. Płatek, 
tr M. Borkowski dż. S. Mazur 56

3 (–) ZAHAAB (FR) og. kaszt. 4 l., hod. Bearn Arabians, wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek
dż. A. Turgaev 56
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24 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. 
Wagi według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze plus 3 kg, 4-letnie 
według handikapu generalnego. (1600m)

1 (–) ELMUNA kl. gn. 4 l. (Munjiz - Ekstra), hod. i wł. Z. Górski, tr mgr K. Ziemiański
dż. V. Popov 60

2 (–) WADI KAHIL og. gn. 4 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, 
tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 66½

3 (–) ONDINA kl. gn. 4 l., hod. i wł. T. Nowak, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 57
4 (–) MIMZY kl. c. gn. 4 l., hod. M. Gromala, wł. D. Zalewski, tr D. Zalewski

pr. dż. A. Kardanov 50½
5 (–) TREZOR og. s. 4 l., hod. SK Michałów, wł. M. Łojek i M. Zawada, tr mgr M. Łojek

dż. A. Turgaev 56
6 (–) ADDING (GB) wał. gn. 10 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 63
7 (–) NEROS EXPO (SE) wał. s. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 57½
8 (–) NARCYZ wał. gn. 5 l., tr M. Kosicki pr. dż. I. Wójcik 61
9 (–) OM DAKSHA kl. gn. 4 l., tr M. Jodłowski pr. dż. D. Pantchev 63½

1’56.2” (8.6-33.9-35.4-38.3); w walce; łeb-2-4-szyja-¾-3-9-2
ZWC 36,70 PDK 53,10 TRJ 2527,50 CZW nie traf. KWN 485,20 TPL-DWJ 38275,30 
DBL-DWJ nie traf. TPL POL-FRA nie traf. DBL-DWJ POL-FRA nie traf. 

Dzień 4 (SOBOTA) 6 MAJA 2017 r.
Pogodnie, temp. +24oC, tor elastyczny (3,9)

25 Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), 
które w 2016 roku uzyskały wygrane w przedziale 7000–16 999 zł. Start wolny. (2200m)

1 (18) BELEE CASS (FR) kl. gn. 6 l. (Rocklyn - Rhee), hod. UAB Kasandros Grupe, 
wł. Ł. Kuryś, A. Malejewska, tr M. Kieniksman Ł. Kuryś

2 (9) THEBES DE SASSY (FR) kl. k. 10 l., hod. D. Bourdin i E. Bezier, wł. A. Piotrowska, 
tr W. Kałuża V. Finchuk

3 (18) VELINE BEL (FR) kl. gn. 8 l., hod. A. i J. Bottreau, wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, 
tr J. Misiek O. Movchanets

4 (–) UTAH SNOB (FR) kl. kaszt. 9 l., hod. J.-C. Furet, wł. A., B. i P. Żakowscy, tr B. Żakowski 
B. Żakowski

5 (–) AMERICA SEVEN (FR) kl. gn. 7 l., hod. J.-M. Bazire, A. i M. Moureaux, 
wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman am. R. Kieniksman 

6 (15) VINCIANE (FR) kl. sk. gn. 8 l., tr W. Kałuża L. Piotrowski
D (18) ANADA DE LA CRIERE (FR) kl. k. 7 l., tr W. Kałuża P. Signaievskyi

dyskwalifikacja za galop

22 Nagroda Dżamajki 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 3-letnich klaczy II grupy. (1600m)

1 (–) MONA KERBILI (FR) kl. gn. 3 l. [No Risk At All (FR) - Star Bahia (FR)], 
hod. L. i H. Boscher, wł. A. Kozak, W. Raszyńska i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk

dż. M. Abik 61
2 (–) GREAT CHANCE (IRE) kl. gn. 3 l., hod. N. Hartery, wł. SK Moszna i M. Janikowski,

tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59
3 (–) THESKYISNOLIMIT (IRE) kl. gn. 3 l., hod. G. & A. Corry, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,

tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59
4 (–) CIRCLE CENTURIA kl. gn. 3 l., hod. A. Zieliński, 

wł. A. i R. Zielińscy, Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 59
5 (–) SHANTARAM (SPA) kl. kaszt. 3 l., hod. G. Ussia-Figueroa, wł. G., R. i K. Gorczyca, 

tr mgr K. Ziemiański dż. S. Mazur 59
6 (–) RAVIE DES BOURNAIS (FR) kl. kaszt. 3 l., tr A. Wyrzyk k. dż. K. Grzybowski 58
7 (–) MRS HENRY (GER) kl. gn. 3 l., tr A. Zielińska pr. dż. I. Wójcik 54

1’43” (7.9-31-31.5-32.6); silnie wysyłany; 1-3½-szyja-3½-3-3½
ZWC 9,70 PDK 12,30 TRJ 75,10 TPL 2,4.5-60,70 TPL 51,70 DBL-DWJ nie traf. 

23 Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), 
które w dotychczasowej karierze według stanu na dzień 31.12.2016 
uzyskały wygrane do 24 999 zł. Start wolny. (2200m)

1 (–) BOMBAY SUN (FR) wał. gn. 6 l. (Sam Bourbon - Ibiza Sun), hod. L. Derieux, 
wł. E. Puszerkiewicz, tr A. Frontczak-Salivonchyk T. Salivonchyk

2 (z)* ART DECO (FR) wał. kaszt. 7 l., hod. P. Morin & Ecurie MIP, wł. W. Sudoł, tr W. Sudoł
W. Sudoł

3 (–) CINUS (UA) og. gn. 5 l., hod. O. Vorobii, wł. A. Piotrowska, tr W. Kałuża V. Finchuk
4 (–) BERENIKA kl. kaszt. 6 l., hod. R. Kasprowicz, wł. A. Piotrowska, tr W. Kałuża 

L. Piotrowski
5 (z)* CALLIOPE CASS (LT) kl. gn. 5 l., hod. A. Cicenas, wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman 

M. Kieniksman
6 (z)* BUZYRYS wał. gn. 6 l., tr M. Kieniksman M. Wasiak
7 (–) COSTA CASS (LT) kl. kaszt. 5 l., tr M. Kieniksman Ł. Kuryś
8 (–) DADON (UA) og. kaszt. 4 l., tr W. Kałuża P. Signaievskyi
9 (–) COKABLANCA (FR) kl. gn. 5 l., tr J. Misiek O. Movchanets
D (–) DOGMA (UA) kl. gn. 4 l., tr J. Misiek P. Ostrycharz

dyskwalifikacja za galop

3’08.8” (ćwiartki nie mierzone); 
Rekordy: 1’25.8”/1’26”/1’27.3”/1’29”/1’30.1”/1’31.4”/1’31.4”/1’33”/1’36.4” 
ZWC 16,30 PDK 12,90 TRJ 221,10 TPL 100,30 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

(z)*- ostatni start za granicą



2 (–) DAKARD og. s. 9 l., hod. E. Gilert, wł. E. Gilert i A. Gajos-Łątka, tr A. Gajos-Łątka
st. u. P. Stepakin 57

3 (1) BRISINGR og. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. I. Wójcik, A. Zielińska, tr A. Zielińska
pr. dż. I. Wójcik 58

4 (–) DEFAR kl. gn. 4 l., hod. S. Plavac, wł. K. Miondlikowski, tr J. Kozłowski
dż. A. Reznikov 58

5 (–) TEMAXA kl. gn. 4 l., hod. W. J. Engel, wł. W. i R. Sokołowscy, B. Olkowska, tr W. Olkowski
dż. S. Mazur 58

6 (–) SALZBURG wał. kaszt. 5 l., tr M. Jodłowski pr. dż. D. Pantchev 58
7 (2) AMOREENA kl. c. gn. 7 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 60
8 (–) AGITATSIA PARVA (BUL) kl. gn. 4 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 58
9 (–) EFEZKA kl. kaszt. 4 l., tr J. Kozłowski dż. D. Petryakov 58

1’41.8” (8-30.6-30.5-32.7); pewnie; 3-1½-szyja-łeb-6-5½-daleko (21) - 1¼
ZWC 9,50 PDK 100,80 TRJ 331,20 CZW 948,60 TPL 35,30 DBL-DWJ nie traf. 

29 Nagroda 10 150 zł (5800-2320-1160-580-290)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800m)

1 (–) SARIN HEL og. kaszt. 4 l. (Marvin El Samawi - Setna Heli), hod. Nessa Arabians Sp. z o.o.,
wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., tr P. Piątkowski dż. A. Reznikov 59

2 (8) SALMAN AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 6 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 62

3 (–) HANOUH (FR) og. kaszt. 4 l., hod. M. C. Biaudis, wł. K. Goździalski, tr W. Olkowski
dż. S. Mazur 61

4 (–) PALMIR og. s. 4 l., hod. FERTIPAK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, wł. D. Zalewski, 
tr D. Zalewski dż. A. Turgaev 61

5 (–) WUNDERFITZ VON SÜDBADEN (DE) wał. kaszt. 4 l., hod. A. Steinhart, 
wł. A. Schaffner, K. Rutz i K. Urbańczyk, tr K. Urbańczyk dż. M. Srnec 59

6 (–) KIYARA kl. gn. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 59
7 (–) WICTOR (SE) og. kaszt. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59
8 (–) MATAR og. s. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 59

Wycofany dodatkowo Chill Force (zw.)
2’09” (24.2-35.5-34.3-35); wysyłany; 1¾-1-½-6-1½-11-¾
ZWC 71,50 PDK 23,80 TRJ 272,20 CZW 511,00 TPL 246,90 DBL-DWJ nie traf. 

30 Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), 
które w 2016 roku uzyskały wygrane w kwocie 17 000 zł i więcej. Start wolny. (2200m)

1 (9) USITA (FR) kl. gn. 9 l. (Jag de Bellouet - Noblesse de Larre), hod. N. Izard i B. Hernot, 
wł. P. Myśliwczyk, tr W. Górniak T. Salivonchyk
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3’07.3” (ćwiartki nie mierzone); Rekordy: 1’25.1”/1’25.7”/1’25.8”/1’26”/1’26.1”/1’26.5” 
ZWC 15,00 PDK 72,60 TRJ 1221,90

26 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1200m)

1 (2) GARED wał. k. 4 l. [Grand Presidium (USA) - Gondola], hod. B. M. Tomaszewski, 
wł. Futurenet Inc, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 63

2 (–) NOVELINA kl. c. gn. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, 
wł. O. Narowski, R. Świerc, B. Nowacka, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59

3 (4) SOPRAN TAMO (ITY) og. c. gn. 6 l., hod. L. Ciampoli, wł. R. Urbański i K. Rogowski, 
tr K. Rogowski dż. S. Mazur 63

4 (1) SUWENIR og. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. P. Urbańska, tr K. Rogowski dż. A. Reznikov 63
5 (–) SUBIECTUM og. kaszt. 4 l., hod. SK Widzów-A. Tyszko, wł. K. i M. Wolanin i M. Kozak,

tr M. Jodłowski dż. P. Krowicki 63
6 (2) SOBOL og. gn. 5 l., tr K. Rogowski pr. dż. K. Kamińska 58
7 (2) DEKRET og. k. 7 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 60

1’14.5” (13.8-28.7-32); silnie wysyłany; 1¼-¾-3½-szyja-5-3½
ZWC 10,80 PDK 15,60 TRJ 81,10 DBL-DWJ nie traf. 

27 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1400m)

1 (–) NESMA AL MELS (FR) kl. kaszt. 3 l. (Akbar - Jelifa Al Mels), hod. M. Viguie, 
wł. C. J. Gołaszewski, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58

2 (–) SHEBLAT AL KHALEDIAH (FR) kl. gn. 3 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr B. Głowacki dż. P. Krowicki 58

3 (–) PINKI PAY kl. s. 3 l., hod. M. Gromala, wł. Barjas M MS Alajmi, tr A. Laskowski
dż. A. Turgaev 58

4 (–) DAMIRA kl. kaszt. 3 l., hod. i wł. Z. Górski, tr M. Jodłowski dż. A. Reznikov 58
5 (–) PENTORIA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, 

tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 58
6 (–) ELGERIA kl. s. 3 l., tr E. Zahariev pr. dż. A. Kardanov 58

Wycofana Aksa BS.
1’47” (33.3-37.9-35.8); wysyłany; 1¼-2-2-6-7
ZWC 20,00 DWJ 19,80 TRJ 26,70 TPL 56,80 DBL-DWJ 39,90

28 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (1600m)

1 (4) LETBYGONESBEICONS (GB) wał. gn. 4 l. [Sixties Icon (GB) - Composing (IRE)], 
hod. J. Repard i S. Dibb, wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków dż. M. Abik 60



1 (–) FATEH (FR) og. kaszt. 4 l. (Munjiz - Jabara), hod. i wł. Abbas Akbar Al Mulla, 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59

2 (–) WMA SEA STAR (US) kl. gn. 4 l., hod. R. De Leon, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 57

3 (–) ADDIS og. gn. 9 l., hod. Z. Górski, wł. P. Wasilewski, tr lek. wet. S. Zawgorodny
dż. S. Mazur 62

4 (–) YOAV (IL) og. s. 8 l., hod. Braz Arabians, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka
dż. A. Reznikov 62

5 (–) NEWJORK og. gn. 4 l., hod. T. Tarczyński, wł. A. Iżewska, tr mgr K. Ziemiański
dż. V. Popov 61

6 (–) DAR DUNI wał. s. 13 l., tr K. Urbańczyk pr. dż. I. Wójcik 60
7 (17) CHACO og. gn. 4 l., tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 61
8 (–) MARWEL og. s. 5 l., tr J. Głowacki dż. P. Krowicki 62

1’54.5” (8.5-34.6-36-35.4); silnie wysyłany; 1¾-szyja-3½-¾-4-4-1
ZWC 21,00 PDK 106,30 TRJ 956,70 CZW nie traf. TPL 1687,80 
DBL-DWJ nie traf. TPL POL-FRA nie traf. DBL-DWJ POL-FRA nie traf. 

Dzień 5 (NIEDZIELA) 7 MAJA 2017 r.
Pochmurno, temp. +14oC, tor mocno elastyczny (4,8)

33 Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3–5-letnich oraz 8–10-letnich kłusaków francuskich (sulki), 
które w 2016 roku uzyskały wygrane w kwocie 8000 zł i mniej. Start wolny. (2200m)

1 (9) UDINE DU PONT (FR) kl. gn. 9 l. (Ismael du Pont - Hondina du Pont), 
hod. E.A.R.L. Ecurie A. Rayon, wł. V. Finchuk, tr W. Kałuża V. Finchuk

2 (z)* DOMINO DECO (FR) og. gn. 4 l., hod. D. Stickelbaut, wł. J. Bończak i H. Bagiński, 
tr W. Kałuża H. Bagiński

3 (23) CALLIOPE CASS (LT) kl. gn. 5 l., hod. A. Cicenas, wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman 
M. Kieniksman

4 (23) DOGMA (UA) kl. gn. 4 l., hod. O. Vorobii, wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, tr J. Misiek 
O. Movchanets

5 (–) VIVACIOUSNESS (FR) kl. kaszt. 8 l., hod. P. Cahu, M. Corvee, wł. A., B. i P. Żakowscy, 
tr B. Żakowski Patrycja Żakowska 

6 (23) CINUS (UA) og. gn. 5 l., tr W. Kałuża L. Piotrowski
7 (z)* EVA DES AIGLONS kl. kaszt. 3 l., tr W. Kałuża W. Kałuża
D (23) COSTA CASS (LT) kl. kaszt. 5 l., tr M. Kieniksman Ł. Kuryś

dyskwalifikacja za galop

Wycofana Cokablanca 
3’12.7” (ćwiartki nie mierzone); 
Rekordy: 1’27.6”/1’27.8”/1’28.9”/1’31.1”/1’31.5”/1’34”/1’32.2” 
ZWC 13,60 PDK 102,50 TRJ 1001,60 CZW nie traf. 
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2 (18) BALIVERNE BUROISE (FR) kl. gn. 6 l., hod. P. Dessartre, wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, 
tr J. Misiek O. Movchanets

3 (9) TEQUILA DANCE (FR) kl. gn. 10 l., hod. J. Oger i O. Lebouc, wł. A., B. i P. Żakowscy, 
tr B. Żakowski B. Żakowski

4 (9) TRIBAL DANCE (FR) kl. gn. 10 l., hod. Ecurie Dalifard Loic Marie, 
wł. Ł. Kuryś, A. Malejewska, tr M. Kieniksman W. Sudoł

5 (9) UKAMAYA VERDERIE (FR) kl. gn. 9 l., hod. S.C. Ecurie La Verderie, wł. M. Kieniksman,
tr M. Kieniksman M. Kieniksman

6 (15) ALBANE DE MORTREE (FR) kl. gn. 7 l., tr J. Misiek P. Ostrycharz
7 (–) ASPER DE CASSANDRA (FR) og. gn. 7 l., tr M. Kieniksman Ł. Kuryś
8 (15) THETIS DES NEUZY (FR) kl. gn. 10 l., tr B. Żakowski M. Małkowski
9 (15) UXIA D’ALBRET (FR) kl. sk. gn. 9 l., tr M. Kieniksman am. R. Kieniksman 

3’02” (ćwiartki nie mierzone); 
Rekordy: 1’22.7”/1’23”/1’23.9”/1’24”/1’25”/1’25.3”/1’25.4”/1’27.5”/1’29.4” 
ZWC 32,50 PDK 126,00 TRJ 623,20 TPL 1751,40 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

31 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (2000m)

1 (–) NAGRODA kl. kaszt. 3 l. [Ruten (USA) - Nechemia], hod. SK Golejewko, 
wł. SK Iwno i M. Łojek, tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 57

2 (–) GRESHNITSIA (FR) kl. gn. 3 l., hod. i wł. V. Timoshenko, tr J. Kozłowski
dż. A. Reznikov 58

3 (5) ILLDOWHATICAN og. kaszt. 3 l., hod. Expert Host Janusz Romanowski, 
wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59

4 (–) DŻUMANDI og. kaszt. 3 l., hod. SK Widzów-A. Tyszko, wł. O. Bottura, tr M. Jodłowski
dż. W. Szymczuk 60

5 (–) BROMSKY (GB) og. gn. 3 l., hod. R. J. & S. A. Carter, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Wyrzyk

dż. M. Abik 59
6 (–) LUCKY BIBI (FR) kl. kaszt. 3 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 57
7 (7) SOLITAIRE kl. gn. 3 l., tr M. Jodłowski dż. V. Popov 57
8 (–) MARY MONT (GB) kl. kaszt. 3 l., tr A. Wyrzyk k. dż. K. Grzybowski 58
9 (–) FARAON og. gn. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. P. Krowicki 59

10 (–) JUKI STAR og. gn. 3 l., tr W. Olkowski dż. M. Srnec 59
0 (–) PERSEYVER (GER) og. gn. 3 l., tr A. Zielińska pr. dż. I. Wójcik 57

został na starcie (wyłamał przed minięciem kontrstartera)

2’11.4” (34.8-33.3-31.3-32); silnie wysyłany; kr.łeb-4-szyja-½-szyja-2½-¾-½-daleko (22)
ZWC 140,60 PDK 70,00 TRJ 4106,50 CZW, KWN, TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

32 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1600m)
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1 (–) RAKISZ wał. c. gn. 5 l. [Cloword (IRE) - Rosiczka], hod. i wł. D. Mioduszewski, 
tr D. Mioduszewski dż. A. Turgaev 54½

2 (–) INCINATUS wał. gn. 7 l., hod. i wł. D. Mioduszewski, tr D. Mioduszewski
dż. P. Krowicki 54½

3 (–) JANSEN wał. gn. 9 l., hod. SK Golejewko, wł. W. i R. Sokołowscy, B. Olkowska, 
tr W. Olkowski dż. S. Mazur 55

4 (–) ESTON og. c. gn. 4 l., hod. GR N. Kosiński, wł. N. Kosiński, tr mgr K. Ziemiański
st. u. P. Stepakin 59

5 (–) DAIS kl. gn. 5 l., hod. A. Zieliński, wł. I. Wójcik, A. Zielińska, tr A. Zielińska
pr. dż. I. Wójcik 54

6 (–) MONTE LUPPO wał. gn. 7 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59½

Wycofany dodatkowo Turin (zw.)
2’01.6” (20.9-31.5-33 36.2); pewnie; 4-2½-3-szyja-11
ZWC 25,00 PDK 87,30 TRJ 1251,80 TPL 2320,50 DBL-DWJ 346,50 

37 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. 
Wagi według handikapu generalnego plus 4 kg. (1200m)

1 (–) MEMO og. sk. gn. 3 l. [Fly To The Stars (GB) - Macademia (FR)], hod. K. Dobosz, 
wł. J. i K. Dobosz, A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 56

2 (–) KASZI (IRE) og. gn. 3 l., hod. A. Sexton, wł. K. Antos-Janikowska i M. Janikowski, 
tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 61

3 (–) DOS D’ANGE (FR) og. c. gn. 3 l., hod. Ecurie des Anges EARL, wł. A. Marczak, 
tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 61

4 (–) STELLA kl. gn. 3 l., hod. i wł. A. Omen, tr mgr K. Ziemiański st. u. P. Stepakin 60
5 (7) KOPRA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski

st. u. Y. Hamad 54½
6 (–) FUENGIROLA kl. gn. 3 l., tr K. Rogowski dż. S. Mazur 62
7 (5) NAJAAR og. gn. 3 l., tr K. Rogowski dż. A. Kabardov 54

1’19.4” (14.6-31.9-32.9); pewnie; 1½-1½-1½-2-9-¾
ZWC 20,30 PDK 34,70 TRJ 123,10 TPL i DBL-DWJ nie traf. 

38 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600m)

1 (–) MONMURHIB KOSSACK (NL) og. s. 3 l. (Murhib - Maringa), hod. The Kossack Stud B.V., 
wł. O. Braz i T. Pastuszka, tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 58

2 (–) MOHACZ og. s. 3 l., hod. L. Błachut, 
wł. SK Tarnawka-FHP “Giewont” Sp. z o.o. i M. Metza-Jodłowska, tr M. Jodłowski

dż. A. Reznikov 58
3 (–) ZORMAN BAD og. s. 3 l., hod. T. Badyła, wł. P. Wasilewski, tr lek. wet. S. Zawgorodny

dż. S. Mazur 58
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34 Nagroda Irandy 18 550 zł (10 600-4240-2120-1060-530)
Gonitwa dla 3-letnich koni I grupy. (2000m)

1 (–) DEFINITION og. gn. 3 l. [Arithmancer (USA) - Dark Angel (GER)], hod. S. Plavac, 
wł. Plavac Sp. z o.o., tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 56½

2 (–) JAM DUKE (GB) og. kaszt. 3 l., hod. Mr & Mrs G. Middlebrook, 
wł. J. P. Zienkiewicz, Estel Studio Sp. z o.o., B. Abdrakhmanov i M. Janikowski
tr mgr M. Janikowski dż. W. Szymczuk 56

3 (–) PERCY og. c. gn. 3 l., hod. A. Zieliński, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. I. Wójcik 54
4 (–) ALBAICIN og. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne i M. Janikowski, 

tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59
5 (–) DŻAN MORITZ og. k. 3 l., hod. SK Widzów-A. Tyszko, wł. O. Bottura, tr M. Jodłowski

dż. P. Krowicki 59
6 (–) MARSA ALAM kl. s. 3 l., tr J. Kozłowski pr. dż. A. Kardanov 55
7 (5) PIEMONT og. s. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. S. Mazur 56

2’19.1” (36.5-36.6-34.3-31.7); w walce; szyja-łeb-szyja-7-½-5
ZWC 40,30 PDK 84,10 TRJ 711,30 DBL-DWJ nie traf. 

35 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy, które nie biegały. (1600m)

1 (–) TAIDA kl. c. gn. 3 l. [Ecosse (FR) - Treserka], hod. A. Zieliński, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. I. Wójcik 57
2 (–) FABULOUS ANGEL (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. E.A.R.L. Haras du Taillis, 

wł. A. Marczak, M. Przączak i A. Dziuba, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59
3 (–) MAKEITORBREAKIT (IRE) kl. gn. 3 l., hod. M. Cullinane, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 

tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59
4 (–) TATANKA kl. gn. 3 l., hod. M. Lichocińska, wł. S. Weresiński i M. Lichocińska, 

tr A. Wyrzyk dż. S. Mazur 59
5 (–) INCEPCJA kl. c. gn. 3 l., hod. i wł. J. Traka, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59
6 (–) DA LLANA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59
7 (–) WINNING COLORS TWO kl. gn. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. P. Krowicki 59

1’48.7” (8.4-32.9-33.8-33.6); wysyłany; 1-2½-4-3-7-2
ZWC 42,90 PDK 46,70 TRJ 2802,90 TPL 4664,10 DBL-DWJ nie traf. 

36 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
Wagi według handikapu generalnego plus 3 kg. (1800m)
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5 (33) EVA DES AIGLONS kl. kaszt. 3 l., hod. R. Kasprowicz, wł. E. Kałuża, tr W. Kałuża 
E. Puszerkiewicz

6 (23) DADON (UA) og. kaszt. 4 l., tr W. Kałuża P. Signaievskyi
D (z)* EUROPE DES AIGLONS kl. kaszt. 3 l., tr W. Kałuża H. Miksha

dyskwalifikacja za galop
D (33) COSTA CASS (LT) kl. kaszt. 5 l., tr M. Kieniksman Ł. Kuryś

dyskwalifikacja za galop
D (23) BERENIKA kl. kaszt. 6 l., tr W. Kałuża L. Piotrowski

dyskwalifikacja za galop

3’11.2” (ćwiartki nie mierzone); Rekordy: 1’26.9”/1’29.8”/1’30”/1’31.1”/1’31.7”/1’32.1” 
ZWC 12,20 PDK 30,60 TRJ 99,40 CZW nie traf. 

41 Nagroda JAROSZÓWKI - (kat. B) 36 750 zł (21 000-8400-4200-2100-1050)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1300m)

1 (–) EMPEROR AJEEZ (IRE) og. gn. 7 l. [Holy Roman Emperor (IRE) - Belle of Honour (USA)], 
hod. Mrs A. S. O’Brien, wł. Z. Górski i K. Mirpuri, tr M. Kacprzyk dż. R. Sousa Ferreira 63

2 (–) BRONISLAV (IRE) og. kaszt. 4 l., hod. P. McEnery, wł. P. Krakowiak, tr A. Wyrzyk
dż. A. Reznikov 63

3 (z)* UCZITELKA TANCA kl. sk. gn. 6 l., hod. GR J. Zalewska, wł. J. i J. Zalewscy, 
tr M. Borkowski dż. S. Mazur 62

4 (–) CALMIR (IRE) wał. kaszt. 7 l., hod. Mrs O. Harnett, 
wł. B. Olkowska, J. Olbrych-Górska i S. Górski D.T., tr W. Olkowski dż. M. Srnec 60

5 (–) PARTY ANIMAL (GER) og. kaszt. 5 l., hod. Gestüt Görlsdorf, 
wł. Niespodzianka i J. Nesteruk, tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 56

6 (–) MODRASZEK (FR) og. kaszt. 6 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 63

1’18.8” (19.3-28.4-31.1); silnie wysyłany; 1½-kr.łeb-3-1¼-8
ZWC 26,20 DWJ 117,00 TRJ 400,10 TPL S6|2; S7|2-5 500,00 DBL-DWJ nie traf. 

42 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
Wagi według handikapu generalnego minus 4 kg. (1600m)

1 (11) SOLIN og. kaszt. 5 l. [Belenus (GER) - Soneria], hod. SK Krasne, wł. A. Omen, 
tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 57

2 (26) SOPRAN TAMO (ITY) og. c. gn. 6 l., hod. L. Ciampoli, wł. R. Urbański i K. Rogowski, 
tr K. Rogowski st. u. P. Stepakin 61½

3 (26) DEKRET og. k. 7 l., hod. SK Moszna, wł. P. Falzmann, tr K. Rogowski u. S. Sawaed 53
4 (11) KIARON og. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. M. Dziedzic i M. Boruta, tr M. Boruta 

dż. M. Abik 54½
5 (–) JAVORKA kl. c. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski

pr. dż. K. Kamińska 47

4 (–) MONTHER AL KHALEDIAH (FR) og. kaszt. 3 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr B. Głowacki dż. P. Krowicki 58

5 (–) SIMPLY PERFECT og. kaszt. 3 l., hod. Expert Host Janusz Romanowski, 
wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 58

6 (–) GOLTEMOR og. s. 3 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 58
7 (–) PERKUN og. s. 3 l., tr A. Laskowski dż. A. Turgaev 58
8 (–) ELANDOR og. s. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58

1’59.8” (9.3-35.9-36.5-38.1); bardzo łatwo; 17-2-13-15-3-4½-daleko (50)
ZWC 49,30 PDK 32,50 TRJ 894,00 CZW 5319,30 TPL 2323,60 DBL-DWJ nie traf. 

39 Nagroda 10 150 zł (5800-2320-1160-580-290)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa 
dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000m)

1 (–) GUERRO og. kaszt. 4 l. (Amarant - Gwiazdka), hod. K. Jagielski, wł. K. Bukład, 
tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 60

2 (24) WADI KAHIL og. gn. 4 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, 
tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 60

3* (–) PEON og. s. 4 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 59
3* (–) ELBROS PADISHAH (IL) og. s. 4 l., hod. Y. Sharet, wł. T. Pastuszka i N. Dahan, 

tr T. Pastuszka dż. S. Mazur 56
5 (–) BENISSIMO og. gn. 4 l., hod. i wł. B. Zuzek, tr S. Vasyutov dż. A. Reznikov 59
6 (24) TREZOR og. s. 4 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 56
7 (6) OPERON og. s. 4 l., tr A. Laskowski st. u. P. Stepakin 54
8 (–) BV ARYS (ES) og. s. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. P. Krowicki 56

2’35.6” (40.5-41.7-37.9-35.5); w walce; kr.łeb-¾-łeb w łeb-5-10-1¾-daleko (21)
ZWC 8,70 PDK 9,60 TRJ 4/8/3 95,70 TRJ 4/8/5 18,00 CZW 4/8/3/5 504,90 
CZW 4/8/5/3 504,90 KWN, TPL-DWJ, DBL-DWJ, TPL POL-FRA i DBL-DWJ POL-FRA nie traf. 

Dzień 6 (SOBOTA) 13 MAJA 2017 r.
Słonecznie, temp. +20oC, tor elastyczny (3,9)

40 Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3–6-letnich kłusaków francuskich (sulki), 
które w 2016 roku uzyskały wygrane w kwocie do 3699 zł. Start wolny. (2200m)

1 (33) DOMINO DECO (FR) og. gn. 4 l. (Ozio Royal - Maya d’Ecouves), hod. D. Stickelbaut, 
wł. J. Bończak i H. Bagiński, tr W. Kałuża H. Bagiński

2 (33) DOGMA (UA) kl. gn. 4 l., hod. O. Vorobii, wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, tr J. Misiek 
O. Movchanets

3 (W9) BUZYRYS wał. gn. 6 l., hod. R. Kasprowicz, wł. M. Wasiak, tr M. Melinger M. Wasiak
4 (–) DOSTATOK (UA) og. sk. gn. 4 l., hod. O. Vorobii, wł. A. Piotrowska, tr W. Kałuża 

V. Finchuk

(z)*- ostatni start za granicą
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45 Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
Gonitwa międzynarodowa dla 3–6-letnich kłusaków francuskich (sulki), 
które w 2016 roku uzyskały wygrane w kwocie 3700 zł i więcej. Start wolny. (2200m)

1 (W9) BARBARISKA (FR) kl. gn. 6 l. (Millenium Wood - Quick Fee), hod. A. Welle i O. Vorobii, 
wł. A. Frontczak-Salivonchyk, tr A. Frontczak-Salivonchyk T. Salivonchyk

2 (18) BRANDY HORNLINE (FR) og. sk. gn. 6 l., hod. Hingstdepan i Ostergotland, 
wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman M. Kieniksman

3 (25) BELEE CASS (FR) kl. gn. 6 l., hod. UAB Kasandros Grupe, wł. Ł. Kuryś, A. Malejewska, 
tr M. Kieniksman Ł. Kuryś

4 (30) BALIVERNE BUROISE (FR) kl. gn. 6 l., hod. P. Dessartre, wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, 
tr J. Misiek P. Ostrycharz

5 (33) CINUS (UA) og. gn. 5 l., hod. O. Vorobii, wł. A. Piotrowska, tr W. Kałuża V. Finchuk
6 (W9) BOGDAN wał. kaszt. 6 l., tr A. Frontczak-Salivonchyk H. Miksha 
7 (W9) BOMBAY SUN (FR) wał. gn. 6 l., tr A. Frontczak-Salivonchyk E. Puszerkiewicz
8 (33) CALLIOPE CASS (LT) kl. gn. 5 l., tr M. Kieniksman am. R. Kieniksman 
D (W9) BANGA CASS (FR) kl. gn. 6 l., tr M. Melinger M. Wasiak

dyskwalifikacja za galop

2’57.6” (ćwiartki nie mierzone); 
Rekordy: 1’20.7”/1’20.7”/1’21.4”/1’22.8”/1’24.4”/1’25.3”/1’25.4”/1’29.6” 
ZWC 25,20 PDK 13,80 TRJ 66,20 CZW 182,80 TPL 79,20 DBL-DWJ nie traf. 

46 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1600m)

1 (–) PETRONIUS og. gn. 3 l. [Ecosse (FR) - Princees Of Java], hod. A. Zieliński, wł. B. Olkowska,
tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59

2 (–) LION CUT (GR) og. gn. 3 l., hod. Elia Stud Farm, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev
dż. E. Zahariev 59

3 (–) SHALKAR (IRE) og. kaszt. 3 l., hod. J. Waldron & J. Barton, 
wł. B. Abdrakhmanov i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59

4 (–) DRUID MAGIC (GB) og. gn. 3 l., hod. Arrowfield Stud, wł. Z. Górski i K. Mirpuri, 
tr M. Kacprzyk dż. R. Sousa Ferreira 59

5 (–) MAUR og. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne i BETA J. Kozłowski, tr J. Kozłowski
dż. A. Reznikov 59

6 (–) NANON og. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. A. Turgaev 59
7 (–) DUNAY GREAT og. sk. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59
8 (–) GIBRALTAR og. gn. 3 l., tr K. Rogowski st. u. P. Stepakin 56
9 (–) EKWADOR og. gn. 3 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 59

10 (–) NICO og. gn. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 59
11 (–) AMBER CODE (DEN) og. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

6 (–) ISSACHAR (GER) og. gn. 7 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 56½
0 (–) VITÉZ (HUN) og. gn. 6 l., tr K. Rogowski dż. A. Kabardov 52½

został na starcie

1’41” (8-31.8-30.6-30.6); silnie wysyłany; ½-4-nos-¾-8
ZWC 16,20 PDK 19,70 TRJ 564,70 TPL 240,10 DBL-DWJ nie traf. 

43 Memoriał Stanisława Sałagaja 13 650 zł (7800-3120-1560-780-390)
Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej. 
Wagi według handikapu generalnego minus 10 kg. (2000m)

1 (19) ZAHAAB (FR) og. kaszt. 4 l. (Mahabb - Madone de Piboul), hod. Bearn Arabians, 
wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 60½

2 (–) PALIUSZ og. s. 4 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 55½
3 (19) MINASTIRIT og. kaszt. 4 l., hod. M. Gromala, wł. M. Gromala i K. Kozłowska, 

tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59½
4 (–) ERNEST og. gn. 4 l., hod. P. Frejlich, wł. M. Kosicki i R. Grotkowska-Kosicka, 

tr M. Kosicki dż. P. Krowicki 58½
5 (–) FAHAD og. s. 4 l., hod. Artur Nicpoń, wł. Alfred F. Laskowski, tr mgr M. Janikowski

dż. M. Březina 59½

Wycofane Awita i Trezor
2’22.1” (37.5-35.2-31.6-37.8); pewnie; 2-1-2½-5½
ZWC 8,60 DWJ 22,40 TRJ 56,80 DBL-DWJ 961,80

44 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa 
dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1400m)

1 (–) PARSEK og. gn. 3 l. (Kahil Al Shaqab - Pętla), hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov
dż. S. Vasyutov 58

2 (–) GRAND AMOUR og. s. 3 l., hod. Ł. Fabisiak, wł. R. Sumiła, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58
3 (–) CZARCI RÓG og. gn. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov

k. dż. P. Nakonieczny 58
4 (–) ECHA WADI kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i M. Łojek, tr mgr M. Łojek

dż. A. Turgaev 56
5 (–) CIZALL og. s. 3 l., hod. W. Bąk, wł. M. Łojek i M. Zawada, tr mgr M. Łojek

dż. A. Reznikov 58
6 (–) CHIMLA kl. c. gn. 3 l., tr B. Głowacki dż. S. Mazur 56
7 (–) FORNAX og. gn. 3 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 58
8 (–) GIMARCO og. kaszt. 3 l., tr B. Głowacki dż. P. Krowicki 58

1’39.8” (29.4-35-35.4); dowolnie; 9-1-szyja-7-5-szyja-7
ZWC 23,20 PDK 13,70 TRJ 671,90 TPL 84,90 CZW i DBL-DWJ nie traf. 
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Dzień 7 (NIEDZIELA) 14 MAJA 2017 r.
Pochmurno z przejaśnieniami, temp. +20oC, tor elastyczny (3,4)

49 Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 7-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), 
które w 2016 roku uzyskały wygrane w kwocie do 9299 zł. Start wolny. (2200m)

1 (33) UDINE DU PONT (FR) kl. gn. 9 l. (Ismael du Pont - Hondina du Pont), 
hod. E.A.R.L. Ecurie A. Rayon, wł. V. Finchuk, tr W. Kałuża V. Finchuk

2 (W14) SIRE DU PUITS (FR) wał. gn. 11 l., hod. J. Viel, M.-P. Viel, wł. A. Frontczak-Salivonchyk, 
tr A. Frontczak-Salivonchyk T. Salivonchyk

3 (W14) ROMY DU MORET (FR) kl. kaszt. 13 l., hod. J. Gouet, wł. Synergia-M. Melinger, 
tr M. Melinger W. Sudoł

4 (25) THEBES DE SASSY (FR) kl. k. 10 l., hod. D. Bourdin i E. Bezier, wł. A. Piotrowska, 
tr W. Kałuża P. Signaievskyi

5 (33) VIVACIOUSNESS (FR) kl. kaszt. 8 l., hod. P. Cahu, M. Corvee, wł. A., B. i P. Żakowscy, 
tr B. Żakowski B. Żakowski

6 (W14) RIVE DE CLERLANDE (FR) kl. kaszt. 13 l., tr M. Melinger M. Wasiak
7 (W9) ALZA DE TOUCHYVON (FR) kl. gn. 7 l., tr J. Misiek P. Ostrycharz
8 (W14) RAYA PERRINE (FR) kl. gn. 13 l., tr J. Misiek H. Miksha 
D (25) VELINE BEL (FR) kl. gn. 8 l., tr J. Misiek O. Movchanets

dyskwalifikacja za galop
0 (25) VINCIANE (FR) kl. sk. gn. 8 l., tr W. Kałuża L. Piotrowski

została na starcie

Wycofana Saveur d’Anjou
3’01” (ćwiartki nie mierzone); 
Rekordy: 1’22.3”/1’23.5”/1’23.9”/1’24.5”/1’25”/1’25.1”/1’25.3”/1’25.4”
ZWC 15,60 PDK 19,40 TRJ 587,50 CZW nie traf. 

50 Nagroda PAMIRA - (kat. B) 26 250 zł (15 000-6000-3000-1500-750)
Gonitwa dla 5-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2200m)

1 (–) SHADWAN AL KHALEDIAH (FR) og. kaszt. 5 l. (Nashwan Al Khalidiah - Quesche du Paon),
hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk

dż. P. Krowicki 59
2 (–) ARASH og. c. gn. 6 l., hod. i wł. Z. Górski, tr mgr M. Janikowski dż. S. Mazur 63
3 (8) BURKAN AL KHALEDIAH (SA) wał. kaszt. 8 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud,

wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 59
4 (–) SHAHAD ATHBAH (GB) kl. s. 5 l., hod. Athbah Stud, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov

dż. S. Vasyutov 57
5 (–) ALLADYN og. kaszt. 6 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. M. i P. Włostowscy, A. Jakob, 

tr A. Laskowski dż. A. Turgaev 63
6 (8) SZAKUR wał. s. 6 l., tr M. Jodłowski dż. A. Reznikov 59

Wycofana Hawidor
1’42.2” (7.9-32.9-31.7-29.7); łatwo; 5½-2-1¼-3-1½-1¾-kr.łeb-2-4-3½
ZWC 15,60 PDK 33,10 TRJ 611,10 CZW 463 KWN 1182,60 TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

47 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (2000m)

1 (4) BLUE NINJA (IRE) og. gn. 5 l. [Dansili (GB) - Buenos Aires (IRE)], hod. Dayton Investments Ltd,
wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski dż. S. Mazur 60

2 (4) NAF (GER) og. c. gn. 4 l., hod. Gestüt Eulenberger Hof i A. Pereira, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. I. Wójcik 58
3 (26) SOBOL og. gn. 5 l., hod. SK Iwno, wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski

u. M. Sommer 56
4 (–) HELIO BARELIERE (FR) og. kaszt. 4 l., hod. Haras de la Bareliere, wł. D. Turkowska, 

tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 60
5 (28) AMOREENA kl. c. gn. 7 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. G. Kozak, tr K. Rogowski

dż. A. Kabardov 60
6 (–) TURIN og. gn. 4 l., tr M. Boruta st. u. P. Stepakin 57
7 (–) NEBRA kl. s. 4 l., tr A. Gajos-Łątka dż. A. Reznikov 58

2’11.3” (36.5-32.9-31.3-30.6); po walce; ½-1¼-½-8-2½-4½
ZWC 18,60 PDK 6,80 TRJ 158,80 TPL 134,70 DBL-DWJ 8,40

48 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800m)

1 (–) DA’AS (FR) og. s. 4 l. (Majd Al Arab - Kabara), hod. i wł. Abbas Akbar Al Mulla, 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59

2 (–) BARIQ DAZZELOUR (IL) og. kaszt. 5 l., hod. Braz Arabians, wł. O. Braz i T. Pastuszka, 
tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 62

3 (6) INEXTREMO (DE) wał. kaszt. 7 l., hod. S. Schnakenberg, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 62

4 (32) YOAV (IL) og. s. 8 l., hod. Braz Arabians, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka
dż. A. Reznikov 62

5 (–) ELPIRON og. gn. 9 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka
u. S. Sawaed 62

Wycofane Etorio i dodatkowo Elbros Padishah (zw.)
2’07.4” (22.6-35.9-34-34.9); silnie wysyłany; kr.łeb-3-daleko (32) - daleko (38)
ZWC 10,10 DWJ 37,10 TRJ 57,60 TPL 113,70 
DBL-DWJ, TPL POL-FRA i DBL-DWJ POL-FRA nie traf. 
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1 (–) SILVERA (GB) kl. s. 4 l. [Sinndar (IRE) - Distant Echo (FR)], hod. M. Campbell Andenaes, 
wł. G., R. i K. Gorczyca, tr W. Olkowski dż. S. Mazur 58

2 (4) DESIGN og. gn. 4 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr J. Kozłowski
dż. A. Reznikov 57

3 (–) NEO og. gn. 4 l., hod. K. Mirpuri, wł. Estel Studio Sp. z o. o., tr W. Olkowski
dż. P. Krowicki 60

4 (12) WIEDZMIN (IRE) wał. gn. 5 l., hod. Minch Bloobstock and Castletown Stud, 
wł. A. Marczak, tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 57

5 (–) TANTAL (IRE) og. kaszt. 5 l., hod. S. Holt, A. C. Beggan, R. J. Beggan, 
wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki dż. M. Březina 57

6 (–) IRON BELLE (FR) kl. gn. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. E. Zahariev 59
7 (1) BOWIE (GER) og. kaszt. 5 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 57
8 (–) LANGFUHR (FR) og. gn. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 60

2’03.3” (32.7-31-29.4-30.2); łatwo; 4½-1-1¾-2-szyja-1¼-4
ZWC 45,30 PDK 141,70 TRJ 688,00 CZW, DBL-DWJ 2-5, DBL-DWJ 4-5 i TPL nie traf. 

54 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie III grupy. (1400m)

1 (–) OUZBEKS DU PANJSHIR (FR) wał. s. 7 l. (Darweesh - Farah du Panjshir), hod. P. Antenet,
wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 62

2 (–) NACHSHON (IL) og. kaszt. 5 l., hod. Braz Arabians, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka
dż. M. Abik 62

3 (–) MUZAFFAR og. kaszt. 4 l., hod. J. Siwonia, wł. Z. Górski, tr M. Kacprzyk
dż. W. Szymczuk 59

4 (–) FARID TALATASH og. s. 4 l., hod. M. Stelmaszczyk, wł. M. Stelmaszczyk i M. Wnorowski, 
tr M. Wnorowski k. dż. K. Grzybowski 58

5 (6) AL-RAL og. gn. 5 l., hod. A. Rokicki, wł. A., M. i P. Laskowscy, tr A. Laskowski
st. u. P. Stepakin 59

6 (6) HARIS og. kaszt. 4 l., tr P. Piątkowski dż. A. Reznikov 59
7 (–) ZADAN og. s. 5 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 62
8 (6) ECHARUNA kl. s. 5 l., tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 60

Wycofana Cepadu
1’35.2” (27.2-32.5-35.5); w walce; łeb-4-2-½-9-7-3½
ZWC 16,10 PDK 12,60 TRJ 116,50 TPL 255,70 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

55 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1400m)

1 (7) JAM BABINICZ og. gn. 3 l. [Needham’s Fort (USA) - Jam Jessica], hod. R. Gorczyca, 
wł. G., R. i K. Gorczyca, tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59

Wycofany dodatkowo Evergonnatouchthis(zw.)
2’31.8” (17.2-35-33.6-32.6-33.4); łatwo; 7-2½-2½-3-2½
ZWC 19,10 PDK 97,90 TRJ 417,70 DBL-DWJ nie traf. 

51 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych 
do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), które nie biegały. (1600m)

1 (–) PIO og. gn. 3 l. (Kahil Al Shaqab - Pia), hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov
dż. S. Vasyutov 58

2 (–) NORIN og. s. 3 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., 
wł. SK Tarnawka-FHP “Giewont” Sp. z o.o. i M. Metza-Jodłowska, tr M. Jodłowski

dż. A. Reznikov 58
3 (–) WILTON og. gn. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov k. dż. P. Nakonieczny 58
4 (–) LETUS JR og. s. 3 l., hod. Univerpol Sp. z o.o., wł. J. Ryżkowski, tr mgr M. Łojek

dż. A. Turgaev 58
5 (–) ETHOS og. c. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, tr E. Zahariev

dż. A. Kabardov 58
6 (–) ELIOS og. s. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58
7 (–) BIGAR og. s. 3 l., tr A. Laskowski st. u. P. Stepakin 58

1’57.3” (9-36.7-37.2-34.4); wysyłany; 1½-szyja-¾-15-½-daleko (60)
ZWC 16,20 PDK 16,10 TRJ 91,80 TPL 83,30 

52 Puchar Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland 
12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1000m)

1 (26) SUBIECTUM og. kaszt. 4 l. [Exaltation (IRE) - Sztaluga], hod. SK Widzów-A. Tyszko, 
wł. K. i M. Wolanin i M. Kozak, tr M. Jodłowski dż. P. Krowicki 63

2 (11) LADY ART (IRE) kl. gn. 4 l., hod. Corduff Bloodstock Ltd., wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk
dż. M. Abik 59

3 (–) DUNAYKA kl. sk. gn. 5 l., hod. GR N. Kosiński, wł. N. Kosiński, tr mgr K. Ziemiański
pr. dż. K. Kamińska 57

4 (2) EASY GO (GB) og. gn. 8 l., hod. Laundry Cottage Stud Farm, wł. J., D., W. i Ż. Sito, 
tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 60

5 (–) EVOLETTE kl. sk. gn. 4 l., hod. i wł. G. Łątka, tr A. Gajos-Łątka dż. A. Reznikov 59
6 (28) AGITATSIA PARVA (BUL) kl. gn. 4 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 59

Wycofany dodatkowo Campeador (zw.)
0’59.1” (29.2-29.9); łatwo; 3½-3-2½-3-12
ZWC 18,10 PDK 18,80 TRJ 178,50 TPL 117,30 DBL-DWJ nie traf. 

53 Nagroda GOLEJEWKA - (kat. B) 36 750 zł (21 000-8400-4200-2100-1050)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni. (2000m)
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57 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1800m)

1 (5) POLISH SPIRIT (IRE) og. gn. 3 l. [Dalakhani (IRE) - Leo’s Spirit (IRE)], hod. C. Maye, 
wł. J. P. Zienkiewicz i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59

2 (–) DAZZLER og. gn. 3 l., hod. i wł. K. Mirpuri, tr mgr M. Janikowski dż. S. Mazur 59
3 (–) PERSIFONA kl. gn. 3 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., 

tr mgr A. Walicki pr. dż. I. Wójcik 55½
4 (–) SUMIDERO og. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. K. Kozłowska i Platinium Perfect Serwis Sp. z o.o.,

tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59
5 (3) FREDDYISREADY (IRE) og. gn. 3 l., hod. Oceana Racing, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 

tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59
6 (16) INDIGO OCEAN (FR) og. kaszt. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 59
7 (37) FUENGIROLA kl. gn. 3 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 53

1’52.6” (20.5-29.5-30.1-32.5); pewnie; 2½-¾-2-6-1½-16
ZWC 7,90 PDK 12,00 TRJ 38,10 TPL 26,40 DBL-DWJ 101,10 
TPL POL-FRA i DBL-DWJ nie traf. 

Dzień 8 (SOBOTA) 20 MAJA 2017 r.
Słonecznie, temp. +25oC, tor elastyczny (3,5)

58 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350) (seria A)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600m)

1 (12) THORN (FR) og. gn. 4 l. [Sinndar (IRE) - Tramonto (GB)], hod. I. Shenkin, 
wł. G., R. i K. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański dż. S. Mazur 62

2 (28) DAKARD og. s. 9 l., hod. E. Gilert, wł. E. Gilert i A. Gajos-Łątka, tr A. Gajos-Łątka
pr. dż. D. Pantchev 58

3 (12) BAAHY (IRE) wał. sk. gn. 4 l., hod. Shadwell Estate Company Ltd, 
wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków dż. T. Lukášek 62

4 (W12) TANKREDI kl. c. gn. 5 l., hod. i wł. E. Porębna, tr mgr inż. E. Porębna dż. D. Petryakov 58
5 (12) FINALISTKA kl. c. gn. 4 l., hod. S. Weresiński, wł. S. Weresiński i M. Lichocińska, 

tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 60
6 (–) NEWMAN wał. c. gn. 6 l., tr I. Wróblewska dż. A. Turgaev 62
7 (11) SZAPIRO og. s. 4 l., tr M. Jodłowski dż. A. Reznikov 62

1’38.8” (7.6-29.6-29 32.6); pewnie; 1-¾-2-3-4½-4½
ZWC 8,60 PDK 33,80 TRJ 59,90

59 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 3-letnich klaczy II grupy. (1300m)

1 (22) RAVIE DES BOURNAIS (FR) kl. kaszt. 3 l. [Barastraight (GB) - Davie (GER)], 
hod. A. Isope, Suc. P. Vischer, wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

2 (7) KAREN kl. c. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. SK Iwno i E. Zahariev, tr E. Zahariev
dż. E. Zahariev 58½

3 (7) IDOL og. c. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Kozłowska i Platinium Perfect Serwis Sp. z o.o.,
tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59

4 (13) NORN og. gn. 3 l., hod. K. Dobosz, wł. J. i K. Dobosz, A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk
dż. M. Abik 59

5 (–) CEDAR og. c. gn. 3 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. My First Racehorse Ltd, 
tr mgr K. Ziemiański dż. W. Szymczuk 59

6 (–) TACTIC BARELIERE (FR) og. kaszt. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59
7 (7) TARGA kl. c. gn. 3 l., tr A. Laskowski st. u. P. Stepakin 55
8 (14) ZARAZ WRACAM og. c. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 59
9 (7) GOLDEN BENEVA kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 58

10 (–) BOREGA kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 56
11 (–) SYRIA kl. gn. 3 l., tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 58

1’27.2” (25.3-30.3-31.6); pewnie; 2½-szyja-1¾-4-2½-½-½-¾-2½-8
ZWC 7,70 PDK 16,60 TRJ 41,00 CZW 190,00 KWN 3735,60 TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

56 Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
Gonitwa międzynarodowa dla 7-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), 
które w 2016 roku uzyskały wygrane w kwocie 9300 zł i więcej. Start wolny. (2200m)

1 (30) USITA (FR) kl. gn. 9 l. (Jag de Bellouet - Noblesse de Larre), hod. N. Izard i B. Hernot, 
wł. P. Myśliwczyk, tr W. Górniak T. Salivonchyk

2 (30) UKAMAYA VERDERIE (FR) kl. gn. 9 l., hod. S.C. Ecurie La Verderie, 
wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman M. Kieniksman

3 (W14) SERENADE DU BETZ (FR) kl. gn. 11 l., hod. Ch. Clozier, J.-M. Bars, M. Boissiere, L. Colin, 
wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman am. R. Kieniksman 

4 (30) ALBANE DE MORTREE (FR) kl. gn. 7 l., hod. E.A.R.L. Ecurie Bougon a.c., 
wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, tr J. Misiek P. Ostrycharz

5 (W14) SIBLIS D’ALCI (FR) kl. gn. 11 l., hod. B. Deramecourt de Wazieres, wł. P. Myśliwczyk, 
tr W. Górniak H. Miksha 

6 (W14) SAGA (FR) kl. sk. gn. 11 l., tr W. Kałuża M. Tomczyk
7 (30) TRIBAL DANCE (FR) kl. gn. 10 l., tr M. Kieniksman W. Sudoł
8 (30) ASPER DE CASSANDRA (FR) og. gn. 7 l., tr M. Kieniksman Ł. Kuryś
9 (18) VOCEAN wał. gn. 8 l., tr W. Kałuża H. Bagiński

10 (25) UTAH SNOB (FR) kl. kaszt. 9 l., tr B. Żakowski B. Żakowski
11 (30) THETIS DES NEUZY (FR) kl. gn. 10 l., tr B. Żakowski M. Małkowski
12 (30) TEQUILA DANCE (FR) kl. gn. 10 l., tr B. Żakowski Patrycja Żakowska 

2’58.5” (ćwiartki nie mierzone); Rekordy: 1’21.1”/1’21.2”/1’22.2”/1’22.3”/1’22.4”/
1’22.4”/1’22.5”/1’22.7”/1’22.8”/1’23.2”/1’24.4”/1’32.2”
ZWC 18,10 PDK 11,80 TRJ 26,40 TPL 80,60 CZW i DBL-DWJ nie traf. 
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5 (–) LORENS og. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i M. Łojek, tr mgr M. Łojek
dż. A. Turgaev 58

6 (–) CENOBIA kl. s. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 56
7 (–) DAMA KAHILA kl. gn. 3 l., tr B. Głowacki dż. P. Krowicki 56

1’56.4” (8.7-36.6-34.7-36.4); łatwo; 5-szyja-5-½-7-8
ZWC 13,90 PDK 14,80 TRJ 68,90 TPL 153,60 DBL-DWJ 148,00

62 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. 
Wagi według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze plus 6 kg, 4-letnie plus 3 kg. (1600m)

1 (24) ONDINA kl. gn. 4 l. (Ontario HF - Ostelia), hod. i wł. T. Nowak, tr A. Wyrzyk
pr. dż. J. Wyrzyk 58½

2 (6) ALRUNA kl. gn. 4 l., hod. Z. Górski, wł. D. Zalewski, tr D. Zalewski dż. A. Turgaev 54
3 (–) KORTNI LOVE kl. kaszt. 5 l., hod. J. Siwonia, wł. A. Biedrzycki-AB GLASS, 

tr M. Jodłowski dż. A. Reznikov 56½
4 (–) AKTYWA kl. gn. 4 l., hod. i wł. L. Błaszczyk, tr mgr M. Łojek u. J. Miedzianowska 60
5 (–) DANAIDA (RU) kl. s. 4 l., hod. Veles Stud, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 

tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 57
6 (10) NEFERA kl. gn. 4 l., tr W. Olkowski dż. T. Lukášek 57
7 (10) ZAZUZI ZAZUZA kl. s. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. S. Mazur 58½
8 (10) ALSA kl. gn. 4 l., tr M. Kacprzyk u. J. Balcerska 53½

1’52.2” (9.2-33.4-33.4-36.2); silnie wysyłany; 1-4½-¾-½-¾-½-6
ZWC 16,10 PDK 78,90 TRJ 1830,90 CZW nie traf. TPL 118,30 DBL-DWJ nie traf. 

63 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1400m)

1 (11) CLAUDETTE (USA) kl. kaszt. 4 l. [Speightstown (USA) - Tippity Witch (USA)], 
hod. King Farm, wł. PKZ GmbH, tr J. Kozłowski pr. dż. A. Kardanov 57

2 (12) NIKUS (FR) og. c. gn. 4 l., hod. K. Szumiński, wł. Z. Zahariev, tr E. Zahariev
dż. E. Zahariev 63

3 (4) HARD WORK (IRE) og. gn. 8 l., hod. Hardys Of Kilkeel Ltd, wł. M. Kobus i A. Wyrzyk, 
tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 60

4 (–) LAFAYETT og. kaszt. 6 l., hod. SK Kozienice, wł. E. Lasota, tr mgr M. Janikowski
dż. W. Szymczuk 60

5 (12) DYSTANS og. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. K. i M. Mazur, tr W. Olkowski
dż. T. Lukášek 60

6 (z)* KAPRYŚNA kl. kaszt. 4 l., tr M. Borkowski dż. V. Popov 62
7 (1) NOVITOR og. gn. 5 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 60
8 (12) TEA kl. c. gn. 6 l., tr I. Wróblewska dż. A. Turgaev 59
9 (W12) ESSEA kl. c. gn. 6 l., tr mgr inż. E. Porębna k. dż. K. Grzybowski 58

2 (16) ROSE KNOT (IRE) kl. kaszt. 3 l., hod. Tally-Ho Stud, wł. Plavac Sp. z o.o., tr J. Kozłowski
dż. A. Reznikov 59

3 (–) AKIRIA (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. O. Tricot, wł. M. Zawada, tr mgr M. Łojek
dż. A. Turgaev 59

4 (–) DYLAYLA kl. gn. 3 l., hod. A. Zieliński, wł. A. i R. Zielińscy, Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr M. Łojek u. J. Miedzianowska 55

5 (–) BEAUTY STAR kl. s. 3 l., hod. Millennium Stud, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59

6 (–) SPORADA kl. gn. 3 l., tr T. Pastuszka dż. S. Mazur 56

Wycofana dodatkowo Dialina (zw.)
1’20.3” (20,129.7-30.5); wysyłany; 1½-1½-2-½-6
ZWC 17,50 PDK 14,20 TRJ 48,80 DBL-DWJ nie traf. 

60 Nagroda WIOSENNA - L (kat. A) 61 250 zł (35 000-14 000-7000-3500-1750)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. (1600m)

1 (22) MONA KERBILI (FR) kl. gn. 3 l. [No Risk At All (FR) - Star Bahia (FR)], 
hod. L. i H. Boscher, wł. A. Kozak, W. Raszyńska i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk

dż. M. Abik 59
2 (–) JAGIENKA (GER) kl. kaszt. 3 l., hod. i wł. W. Krzemiński, tr W. Olkowski

dż. T. Lukášek 59
3 (22) SHANTARAM (SPA) kl. kaszt. 3 l., hod. G. Ussia-Figueroa, wł. G., R. i K. Gorczyca, 

tr mgr K. Ziemiański dż. S. Mazur 59
4 (22) THESKYISNOLIMIT (IRE) kl. gn. 3 l., hod. G. & A. Corry, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,

tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59
5 (21) TEBIRA kl. kaszt. 3 l., hod. W. J. Engel, wł. U. i W. J. Engel, tr M. Jodłowski

dż. A. Reznikov 59
6 (22) GREAT CHANCE (IRE) kl. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59

1’38.2” (7.8-29.8-29.2-31.4); łatwo; 1¾-3-2-1¼-2½
ZWC 13,10 DWJ 21,30 TRJ 123,00 TPL 78,80 DBL-DWJ nie traf. 

61 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa
dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600m)

1 (–) PROSPERO og. gn. 3 l. (Kahil Al Shaqab - Perespa), hod. i wł. SK Janów Podlaski, 
tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 58

2 (–) PAGANELL og. kaszt. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov
k. dż. P. Nakonieczny 58

3 (–) PACO og. s. 3 l., hod. i wł. C. J. Gołaszewski, tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 58
4 (–) WOJ og. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i M. Łojek, tr mgr M. Łojek

dż. A. Reznikov 58

(z)*- ostatni start za granicą
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5 (–) MUFID wał. s. 6 l., hod. i wł. J. Ryżkowski, tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 60
6 (–) ORIONKA kl. s. 4 l., tr K. Urbańczyk dż. M. Abik 57

Wycofany LB Naj
2’20.3” (36.8-35.5-34 34); łatwo; 4-1¼-1-10-1½
ZWC 58,20 DWJ 298,00 TRJ 406,80 TPL 4676,70 DBL-DWJ 8,40 
TPL POL-FRA nie traf. DBL/DWJ POL-FRA nie traf. 

Dzień 9 (NIEDZIELA) 21 MAJA 2017 r.
Pogodnie, temp. +21oC, tor elastyczny (3,3)

66 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800m)

1 (–) ADASH (RU) og. s. 5 l. (Djon - Agama), hod. Veles Stud, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,
tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 62

2 (8) ESTARION wał. s. 5 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., wł. R. Płatek, tr M. Borkowski
dż. A. Reznikov 64

3 (6) JAFEEL ATHBAH (GB) kl. s. 5 l., hod. Athbah Stud, wł. A. Trela, tr A. Wyrzyk
dż. M. Abik 60

4 (–) NAWIGATOR og. s. 5 l., hod. I. Topolska, wł. M. i M. Wnorowscy, tr M. Wnorowski
dż. V. Popov 62

5 (39) OPERON og. s. 4 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr A. Laskowski st. u. P. Stepakin 56
6 (17) SAGRAMOR og. s. 4 l., tr D. Zalewski dż. A. Turgaev 61
7 (39) BV ARYS (ES) og. s. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. P. Krowicki 59

2’06.8” (22.5-36.7-33.5-34.1); bardzo łatwo; 4-3-10-1½-½-daleko (25)
ZWC 15,60 PDK 21,40 TRJ 46,50

67 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
Wagi według handikapu generalnego. (1300m)

1 (–) KARENINA kl. c. gn. 4 l. [Indy Champ (USA) - Kornelia], hod. SK Golejewko, 
wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski dż. S. Mazur 58

2 (–) KOMANDOR og. c. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. M. Dziedzic i M. Boruta, tr M. Boruta
st. u. P. Stepakin 52

3 (–) VIAVAI og. kaszt. 4 l., hod. A. Jasińska, wł. Totalizator Sportowy Sp. z o.o., tr K. Rogowski
dż. M. Abik 53½

4 (42) JAVORKA kl. c. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski
st. u. Y. Hamad 53

5 (47) SOBOL og. gn. 5 l., hod. SK Iwno, wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski
u. M. Sommer 51

6 (W8) GUERRA kl. c. gn. 5 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 60½

10 (2) THUNDER THOR (IRE) og. gn. 5 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 60
11 (–) TEBINIO og. gn. 4 l., tr M. Jodłowski dż. A. Reznikov 63

1’24.6” (25.5-28.5-30.6); po walce; ½-1¼-1½-szyja-szyja-3½-szyja-¾-5½-4½
ZWC 106,00 PDK 67,30 TRJ 661,60 CZW nie traf. TPL 324,20 DBL-DWJ nie traf. 

64 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. 
Wagi według handikapu generalnego plus 1kg. (2000m)

1 (5) ALMENAR kl. gn. 3 l. [Ecosse (FR) - Airy Fairy (IRE)], hod. E. Krakowiak i A. Marczak, 
wł. P. Krakowiak, tr A. Wyrzyk pr. dż. J. Wyrzyk 60

2 (5) CHANT SOLDIER (FR) og. kaszt. 3 l., hod. S. Vidal, wł. Plavac Sp. z o.o., tr J. Kozłowski
dż. A. Reznikov 61

3 (14) UKRAINA kl. gn. 3 l., hod. GR J. Zalewska, wł. SK Iwno i Niespodzianka, 
tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 59

4 (14) GOLDEN GLIDER (IRE) og. kaszt. 3 l., hod. M. Davison, wł. UAB Žirgo Startas, 
tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 61½

5 (14) SAMBA PA TI kl. gn. 3 l., hod. E. i K. Laskowscy, wł. E. i K. Laskowscy, A. Wyrzyk, 
tr A. Wyrzyk k. dż. K. Grzybowski 56½

6 (7) SAKIRO og. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. S. Mazur 56
7 (14) STORY OF MY LIFE (IRE) kl. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski

dż. A. Kabardov 54½
8 (14) DIABOLINA kl. gn. 3 l., tr A. Zielińska pr. dż. D. Pantchev 52
9 (14) KATRINA ROYAL kl. gn. 3 l., tr W. Olkowski st. u. Y. Hamad 51

10 (14) CHIEF NAVIGATOR (IRE) wał. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. P. Krowicki 58
11 (14) TETERIA kl. c. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek pr. dż. A. Kardanov 50

Wycofana Key To Life
2’06.9” (32.7-32,130.5-31.6); w walce; nos-2-1¾-¾-1½-2½-2½-2½-2½-3½
ZWC 21,80 PDK 41,60 TRJ 323,50 CZW 1584,00 KWN 4007,60 TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

65 Nagroda 10 150 zł (5800-2320-1160-580-290)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie II grupy. (2000m)

1 (–) SUDTAG (RU) og. s. 4 l. (Dahess - Sakora), hod. Veles Stud, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,
tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 59

2 (–) V.I.P. KOSSACK (NL) og. s. 5 l., hod. The Kossack Stud B.V., wł. K. Goździalski, 
tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 62

3 (17) L’EAU DU GANGE (FR) og. s. 5 l., hod. C. Totain, wł. K. Goździalski, tr W. Olkowski
dż. S. Mazur 62

4 (8) ETORIO og. s. 6 l., hod. Res-Gal Sp. z o.o., wł. M. Sijka, tr A. Laskowski
dż. A. Turgaev 62
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2 (–) SAYEL AL KHALEDIAH (FR) og. sk. gn. 3 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr B. Głowacki dż. P. Krowicki 58

3 (–) VAG EL CONDOR (DE) og. kaszt. 3 l., hod. ZG VAG Esch, wł. W. Esch, 
tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 58

4 (–) AKTYW og. s. 3 l., hod. i wł. L. Błaszczyk, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58
5 (–) DJIN FORCE (NL) og. kaszt. 3 l., hod. H., M., J. i A. Klein, wł. T. Pastuszka i N. Dahan, 

tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 58
6 (–) ORKADA kl. gn. 3 l., tr M. Jodłowski dż. A. Reznikov 56½
7 (–) AKSA BS kl. gn. 3 l., tr lek. wet. S. Zawgorodny dż. S. Mazur 56

1’55.3” (9,136.5-35,134.6); silnie wysyłany; 2½-4-2½-4½-1-daleko (44)
ZWC 20,70 PDK 16,90 TRJ 161,10 TPL 61,70 DBL-DWJ nie traf. 

71 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1000m)

1 (55) TARGA kl. c. gn. 3 l. (Nowogródek - Trawa), hod. SK Golejewko, wł. A., M. i P. Laskowscy, 
tr A. Laskowski dż. P. Krowicki 58

2 (–) TURNERA kl. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka
st. u. Y. Hamad 58

3 (13) MENTALISTA (FR) og. gn. 3 l., hod. S.A. I.G.E.P., wł. A. Marczak, M. Przączak i A. Dziuba, 
tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

4 (20) HARUZA (IRE) kl. gn. 3 l., hod. Old Carhue & Graeng Bloodstock, wł. Plavac Sp. z o.o., 
tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 58

5 (–) BRUSCHETTA kl. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski
dż. S. Mazur 58

6 (20) STUHNA (FR) kl. kaszt. 3 l., tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 58
7 (22) MRS HENRY (GER) kl. gn. 3 l., tr A. Zielińska pr. dż. I. Wójcik 56
8 (–) HAWIDOR kl. c. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 58

0’59.5” (29 30.5); wysyłany; 1¾-1½-3-2½-2½-1¼-4
ZWC 59,60 PDK 210,50 TRJ nie traf. CZW nie traf. TPL 258,00 DBL-DWJ nie traf. 

72 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600m)

1 (13) FURIA (GER) kl. c. gn. 3 l. [Campanologist (USA) - Fair Breeze (GER)], hod. Gestüt Fährhof,
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. I. Wójcik 59
2 (21) RIO DE CERISY (FR) og. kaszt. 3 l., hod. O., Y., S. Varin, wł. G., R. i K. Gorczyca, 

tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59
3 (7) BABY YOU THINK (IRE) kl. sk. gn. 3 l., hod. E. Grogan, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 

tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Reznikov 57

Wycofana Free-Lu
1’19.9” (19.5-28.6-31.8); silnie wysyłany; łeb-1½-1¼-1¼-1¼
ZWC 29,20 dwj 152,30 TRJ 901,60 DBL-DWJ nie traf. 

68 Nagroda RULERA - L (kat. A) 70 000 zł (40 000-16 000-8000-4000-2000)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (1600m)

1 (–) BUSH BRAVE (IRE) og. gn. 3 l. [Bushranger (IRE) - Moriches (IRE)], hod. E. Banahan, 
wł. D. Jaskólski, tr W. Olkowski dż. T. Lukášek 59

2 (–) INCOGNITO og. gn. 3 l., hod. i wł. R. Piwko, tr R. Piwko dż. M. Zatloukal 59
3 (3) BLUE CONNOISSEUR (IRE) og. gn. 3 l., hod. Kellsgrange Stud, wł. Plavac Sp. z o.o., 

tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59
4 (21) VELNELIS (IRE) og. sk. gn. 3 l., hod. Hyde Park Stud, wł. UAB Žirgo Startas, 

tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59
5 (3) KURIER og. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. M. Borkowski, tr M. Borkowski

pr. dż. A. Kardanov 59
6 (–) JULES’S DREAM (IRE) og. s. 3 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59
7 (3) MAGNETIC og. c. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59
8 (21) MOURTAJEZ (IRE) og. sk. gn. 3 l., tr W. Olkowski dż. J. Quinn 59
9 (21) LARGO FORTE (GB) og. gn. 3 l., tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 59

1’37.2” (7.9-30.2-29.4-29.7); łatwo; 3-kr.łeb-łeb-¾-1½-1-1¾-2½
ZWC 17,70 PDK 126,10 TRJ nie traf. CZW nie traf. TPL 234,20 

69 Nagroda KABARETA - (kat. B) 29 750 zł (17 000-6800-3400-1700-850)
Gonitwa dla 4-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2200m)

1 (–) SHANNON QUEEN kl. s. 4 l. (Ainhoa St Faust - Sasanka Fata), hod. M. Gromala, 
wł. M. Gromala i K. Kozłowska, tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 58

2 (10) TWILIGHT kl. s. 4 l., hod. M. Gromala, wł. M. Gromala i K. Kozłowska, tr J. Kozłowski
dż. V. Popov 54

3 (–) ARWA kl. gn. 4 l., hod. i wł. Z. Górski, tr mgr M. Janikowski dż. T. Lukášek 57
4 (19) ESID IN ZAMOUR og. s. 4 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., wł. R. Płatek, 

tr M. Borkowski dż. M. Abik 56
5 (–) BANDOLERO og. gn. 4 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 59
6 (29) HANOUH (FR) og. kaszt. 4 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 56
7 (–) PIAGET og. s. 4 l., tr S. Vasyutov dż. E. Zahariev 59

2’31.3” (15.5-34.7-35.7-32,133.3); dowolnie; 2-4-2½-1-szyja-daleko (36)
toto ZWC 7,10 PDK 14,40 TRJ 58,50 TPL 75,90 DBL-DWJ 1220,10 

70 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600m)

1 (–) SWEET DREAM kl. gn. 3 l. (Murhib - Soleil Kossack), hod. M. Gromala, 
wł. T., E. i J. Rucińscy, tr A. Laskowski dż. A. Turgaev 56
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3 (40) DADON (UA) og. kaszt. 4 l., hod. O. Vorobii, wł. A. Piotrowska, tr W. Kałuża 
P. Signaievskyi

4 (40) BERENIKA kl. kaszt. 6 l., hod. R. Kasprowicz, wł. A. Piotrowska, tr W. Kałuża 
L. Piotrowski

5 (40) DOSTATOK (UA) og. sk. gn. 4 l., hod. O. Vorobii, wł. A. Piotrowska, tr W. Kałuża 
V. Finchuk

6 (40) EUROPE DES AIGLONS kl. kaszt. 3 l., tr W. Kałuża H. Bagiński
7 (40) EVA DES AIGLONS kl. kaszt. 3 l., tr W. Kałuża E. Puszerkiewicz

3’30” (ćwiartki nie mierzone); 
Rekordy: 1’27.5”/1’27.7”/1’31”/1’32.2”/1’32.3”/1’33.2”/1’39.6”
ZWC 22,50 PDK 13,00 TRJ 397,10

75 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
Wagi według handikapu generalnego plus 5 kg. (1600m)

1 (36) INCINATUS wał. gn. 7 l. [Professional (IRE) - Indonezja], hod. i wł. D. Mioduszewski, 
tr D. Mioduszewski dż. P. Krowicki 57½

2 (36) DAIS kl. gn. 5 l., hod. A. Zieliński, wł. I. Wójcik, A. Zielińska, tr A. Zielińska
pr. dż. I. Wójcik 55½

3 (42) DEKRET og. k. 7 l., hod. SK Moszna, wł. P. Falzmann, tr K. Rogowski st. u. P. Stepakin 58
4 (36) ESTON og. c. gn. 4 l., hod. GR N. Kosiński, wł. N. Kosiński, tr mgr K. Ziemiański

u. M. Sommer 59½
5 (36) RAKISZ wał. c. gn. 5 l., hod. i wł. D. Mioduszewski, tr D. Mioduszewski

dż. A. Turgaev 62
6 (67) JAVORKA kl. c. gn. 4 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 56½
7 (36) JANSEN wał. gn. 9 l., tr W. Olkowski dż. T. Lukášek 56½

1’41.3” (8.6-31,130.9-30.7); w walce; szyja-1-½-2½-4½-5½
ZWC 24,40 PDK 34,50 TRJ 388,50 DBL-DWJ nie traf. 

76 Gonitwa uczniowska (1) 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie 
uczniowie – jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: 
jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg, a 10 gonitw 1kg. 
Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1400m)

1 (52) DUNAYKA kl. sk. gn. 5 l. [Tempelwächter (GER) - Demeter], hod. GR N. Kosiński, 
wł. N. Kosiński, tr mgr K. Ziemiański u. M. Sommer 58

2 (47) HELIO BARELIERE (FR) og. kaszt. 4 l., hod. Haras de la Bareliere, wł. D. Turkowska, 
tr E. Zahariev u. J. Balcerska 59

3 (42) KIARON og. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. M. Dziedzic i M. Boruta, tr M. Boruta 
st. u. K. Mazur 59

4 (13) OMER og. gn. 3 l., hod. i wł. J. Traka, tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 59
5 (31) PERSEYVER (GER) og. gn. 3 l., hod. A. Zieliński, 

wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska
dż. T. Lukášek 59

6 (20) ZARIA RIVER (FR) kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. S. Vasyutov 57
7 (–) DAWONY kl. c. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 58
8 (–) TYBERIA kl. c. gn. 3 l., tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 57

Wycofana Fibi
1’39” (7.8-29.2-30,131.9); pewnie; 4-5½-szyja-1¼-2½-10-3
ZWC 13,30 PDK 8,60 TRJ 166,70 CZW 2691,10 KWN 11550,00 
TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

73 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350) (seria B)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600m)

1 (1) SZAMET wał. kaszt. 6 l. [Roulette (GB) - Szata], hod. SK Widzów-A. Tyszko, 
wł. M. Metza-Jodłowska, tr M. Jodłowski dż. S. Mazur 62

2 (28) LETBYGONESBEICONS (GB) wał. gn. 4 l., hod. J. Repard i S. Dibb, 
wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków dż. M. Abik 62

3 (–) JUST GOLD (FR) wał. gn. 4 l., hod. P. Despouy, wł. M. Przączak, tr mgr M. Janikowski
dż. M. Březina 60

4 (26) SUWENIR og. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. P. Urbańska, tr K. Rogowski st. u. P. Stepakin 62
5 (28) TEMAXA kl. gn. 4 l., hod. W. J. Engel, wł. W. i R. Sokołowscy, B. Olkowska, 

tr W. Olkowski dż. T. Lukášek 58
6 (–) PEREGRINO (GER) og. gn. 6 l., tr A. Wyrzyk pr. dż. J. Wyrzyk 58
7 (28) EFEZKA kl. kaszt. 4 l., tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 58

1’39.3” (8.2-31.3-28.8-31); pewnie; 4-2½-4-2½-8-1½
ZWC 13,00 PDK 5,00 TRJ 111,50 TPL 1710,40 DBL-DWJ 20,30 
TPL POL-FRA nie traf. DBL/DWJ POL-FRA nie traf. 

Dzień 10 (SOBOTA) 27 MAJA 2017 r.
Pogodnie, temp. +21oC, tor elastyczny (3,5)

74 Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
Gonitwa międzynarodowa dla 3–6-letnich kłusaków francuskich (sulki), 
które od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapisu uzyskały wygrane w zł 
plasujące je poniżej 16. miejsca według wygranych sum nagród. Start wolny. (2400m)

1 (–) BONNA CASTELETS (FR) kl. sk. gn. 6 l. (Prince Gede - Pin Up De Retz), hod. J. Henry, 
wł. Ł. Kuryś, A. Malejewska, tr M. Kieniksman Ł. Kuryś

2 (40) DOGMA (UA) kl. gn. 4 l., hod. O. Vorobii, wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, tr J. Misiek 
O. Movchanets



7 (–) PITAWAL og. gn. 4 l., tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 59
8 (24) MIMZY kl. c. gn. 4 l., tr D. Zalewski pr. dż. A. Kardanov 55
9 (32) DAR DUNI wał. s. 13 l., tr K. Urbańczyk pr. dż. I. Wójcik 60

10 (17) TOLLEE DUST (GB) wał. s. 11 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. M. Abik 62
11 (–) ALIA kl. kaszt. 4 l., tr D. Zalewski dż. A. Turgaev 57
12 (–) CEPADU kl. s. 4 l., tr P. Talarek pr. dż. D. Pantchev 55

2’05.7” (22.2-34.9-32.8-35.8); wysyłany; 1¼-6-1¾-2-3-3½-4-2-11-6-15
ZWC 19,70 PDK 32,00 TRJ 1666,60 TPL 245,40 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

79 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa
dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

1 (–) ADELITA kl. s. 3 l. (Kahil Al Shaqab - Altamira), hod. i wł. SK Janów Podlaski, 
tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 58

2 (44) ECHA WADI kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i M. Łojek, tr mgr M. Łojek
dż. A. Turgaev 58

3 (–) PRIMROSE kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i M. Łojek, tr mgr M. Łojek
dż. M. Abik 58

4 (–) EL GAZONA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i B. Głowacki, tr B. Głowacki
dż. A. Reznikov 58

5 (–) PETULA kl. gn. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov k. dż. P. Nakonieczny 58
6 (–) FEBRISTA kl. s. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 58
7 (27) PENTORIA kl. kaszt. 3 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 58
8 (–) ESKARIA kl. s. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. V. Popov 58
9 (–) AL-MARALA kl. gn. 3 l., tr S. Ivashchenko dż. D. Petryakov 58

10 (–) AKIA kl. kaszt. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. P. Krowicki 58

1’57.4” (9.7-35 36.9-35.8); łatwo; 4-łeb-kr.łeb-3-9-3½-daleko (37)-16-13
ZWC 13,70 PDK 14,10 TRJ 645,10 TPL 94,10 DBL-DWJ 142,80 CZW nie traf. 

80 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800m)

1 (3) SPASSKI og. gn. 3 l. [Jukebox Jury (IRE) - Sangha (USA)], hod. i wł. S. Mladenovic, 
tr M. Borkowski pr. dż. K. Kamińska 57

2 (46) PETRONIUS og. gn. 3 l., hod. A. Zieliński, wł. B. Olkowska, tr W. Olkowski
dż. T. Lukášek 61

3 (13) NETWORK og. gn. 3 l., hod. i wł. K. Mirpuri, tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59
4 (7) BELLEROFONT (FR) og. gn. 3 l., hod. Le Thenney S.A., wł. N. Magomedov, 

tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 61
5 (31) DŻUMANDI og. kaszt. 3 l., hod. SK Widzów-A. Tyszko, wł. O. Bottura, tr M. Jodłowski

dż. A. Turgaev 61
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4 (47) TURIN og. gn. 4 l., hod. SK Moszna, wł. Equus Polska-W. Saniewski i M. Boruta, 
tr M. Boruta u. A. Kowalik 58

5 (28) SALZBURG wał. kaszt. 5 l., hod. SK Widzów-A. Tyszko, wł. K. i M. Wolanin i M. Kozak,
tr M. Jodłowski st. u. P. Stepakin 60

6 (W4) DOLLAR BOY wał. kaszt. 9 l., tr K. Rogowski u. J. Miedzianowska 58

Wycofana Karenina
1’27.1” (26.3-29.2-31.6); bardzo łatwo; 6-szyja-10-¾-6
ZWC 22,90 DWJ 54,20 TRJ 137,20 TPL 246,00 DBL-DWJ nie traf. 

77 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1300m)

1 (–) TRIBUNAL (IRE) wał. gn. 3 l. [Bushranger (IRE) - Brown Butterfly (GB)], hod. J. Foley, 
wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski dż. A. Reznikov 59

2 (37) STELLA kl. gn. 3 l., hod. i wł. A. Omen, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 58
3 (3) STRZELIN (IRE) og. gn. 3 l., hod. Allevamento Gialloblu srl, 

wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr W. Olkowski
dż. T. Lukášek 62

4 (–) TANGO TURF (FR) og. kaszt. 3 l., hod. Ecurie Biraben, E. Vayssier i C. Biraben-Loustau, 
wł. S. Plavac i M. Łojek, tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 62

5 (14) GRATSIYA kl. kaszt. 3 l., hod. Millennium Stud, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 58

6 (55) BOREGA kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 56
7 (37) NAJAAR og. gn. 3 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 59
8 (35) DA LLANA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. W. Szymczuk 58

Wycofana Urugwajka.
1’20.7” (20.8-30 29.9); łatwo; 4-łeb-3-4-½-5-7
ZWC 28,10 PDK 33,10 TRJ 128,20 TPL 219,10 DBL-DWJ nie traf. 

78 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie III grupy. (1800m)

1 (48) BARIQ DAZZELOUR (IL) og. kaszt. 5 l. (Bariq Al Amal - Dazzelour), hod. Braz Arabians,
wł. O. Braz i T. Pastuszka, tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 62

2 (–) BOY MUGATIN og. gn. 6 l., hod. M. i S. Wiśniewscy, wł. A. Biedrzycki-AB GLASS, 
tr M. Jodłowski dż. P. Krowicki 62

3 (32) MARWEL og. s. 5 l., hod. P. Głowacki, wł. P. Głowacki, tr J. Głowacki dż. A. Reznikov 62
4 (54) MUZAFFAR og. kaszt. 4 l., hod. J. Siwonia, wł. Z. Górski, tr M. Kacprzyk dż. T. Lukášek 59
5 (–) TERRIOR og. gn. 5 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. K. Zawiliński, tr inż. K. Zawiliński

dż. S. Mazur 62
6 (–) SUNNY AMBER KRF (FR) og. c. gn. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59
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6 (W2) NOTA kl. c. gn. 3 l., tr M. Borkowski dż. N. Hendzel 59
7 (31) FARAON og. gn. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. P. Krowicki 59
8 (31) JUKI STAR og. gn. 3 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59
9 (35) TAIDA kl. c. gn. 3 l., tr A. Zielińska pr. dż. I. Wójcik 59

10 (37) MEMO og. sk. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 61
11 (–) LUCKY DREAM og. gn. 3 l., tr P. Piątkowski dż. W. Szymczuk 59

1’53.8” (21.1-30.1-31.1-31.5); silnie wysyłany; 1¼-1-2½-6-1¾-2-łeb-½-12-daleko (22)
ZWC 148,90 PDK 53,50 TRJ 834,90 KWN 10478,40 
CZW, TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

81 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa międzynarodowa dla 3–6-letnich kłusaków francuskich (sulki), które od 1 stycznia 
2016 roku do dnia zapisu uzyskały wygrane w zł plasujące je na najwyższych 16 miejscach 
według wygranych sum nagród. Start wolny. (2400m)

1 (45) BALIVERNE BUROISE (FR) kl. gn. 6 l. (Gogo - Olympe d’Odyssee), hod. P. Dessartre, 
wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, tr J. Misiek P. Ostrycharz

2 (45) BELEE CASS (FR) kl. gn. 6 l., hod. UAB Kasandros Grupe, wł. Ł. Kuryś, A. Malejewska, 
tr M. Kieniksman Ł. Kuryś

3 (45) BRANDY HORNLINE (FR) og. sk. gn. 6 l., hod. Hingstdepan i Ostergotland, 
wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman M. Kieniksman

4 (45) BARBARISKA (FR) kl. gn. 6 l., hod. A. Welle i O. Vorobii, wł. A. Frontczak-Salivonchyk, 
tr A. Frontczak-Salivonchyk T. Salivonchyk

5 (45) CINUS (UA) og. gn. 5 l., hod. O. Vorobii, wł. A. Piotrowska, tr W. Kałuża V. Finchuk
6 (–) DEMM DIRAC (FR) kl. gn. 4 l., tr J. Misiek O. Movchanets
D (40) DOMINO DECO (FR) og. gn. 4 l., tr W. Kałuża H. Bagiński

dyskwalifikacja za galop

3’17.2” (ćwiartki nie mierzone); Rekordy: 1’22.2”/1’22.3”/1’22.8”/1’25”/1’25.3”/1’29.5”
ZWC 24,10 PDK 90,10 TRJ 803,70 TPL 1274,10 
DBL-DWJ, TPL POL-FRA i DBL/DWJ POL-FRA nie traf. 

Dzień 11 (NIEDZIELA) 28 MAJA 2017 r.
Słonecznie, temp. +27oC, tor lekko elastyczny (3,2)

82 Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
Gonitwa międzynarodowa dla 7–11-letnich kłusaków francuskich (sulki), 
które od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapisu uzyskały wygrane w zł 
plasujące je poniżej 14. miejsca według wygranych sum nagród. Start wolny. (2400m)

1 (56) VOCEAN wał. gn. 8 l. (Farnese - Oceana Buroise), hod. R. Kasprowicz, 
wł. J. Bończak i H. Bagiński, tr W. Kałuża H. Bagiński

2 (49) UDINE DU PONT (FR) kl. gn. 9 l., hod. E.A.R.L. Ecurie A. Rayon, wł. V. Finchuk, 
tr W. Kałuża V. Finchuk
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3 (49) SIRE DU PUITS (FR) wał. gn. 11 l., hod. J. Viel, M.-P. Viel, wł. A. Frontczak-Salivonchyk, 
tr A. Frontczak-Salivonchyk T. Salivonchyk

4 (49) VELINE BEL (FR) kl. gn. 8 l., hod. A. i J. Bottreau, wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, 
tr J. Misiek O. Movchanets

5 (49) ALZA DE TOUCHYVON (FR) kl. gn. 7 l., hod. J.C. i M. L. Rouet, 
wł. J. Misiek i P. Ostrycharz, tr J. Misiek P. Ostrycharz

6 (49) THEBES DE SASSY (FR) kl. k. 10 l., tr W. Kałuża P. Signaievskyi
7 (25) ANADA DE LA CRIERE (FR) kl. k. 7 l., tr W. Kałuża L. Piotrowski
D (56) UTAH SNOB (FR) kl. kaszt. 9 l., tr B. Żakowski B. Żakowski

dyskwalifikacja za galop

3’22” (ćwiartki nie mierzone); 
Rekordy: 1’24.2”/1’24.5”/1’24.6”/1’25.5”/1’26”/1’26.3”/1’28.2”
ZWC 26,40 PDK 26,70 TRJ 261,10 CZW 2251,80

83 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2000m)

1 (1) GRACJA (IRE) kl. gn. 4 l. [High Chaparral (IRE) - Ghana (IRE)], hod. Desert Star Phoenix Jvc, 
wł. K. Falba, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

2 (47) NAF (GER) og. c. gn. 4 l., hod. Gestüt Eulenberger Hof i A. Pereira, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

dż. S. Mazur 60
3 (63) NOVITOR og. gn. 5 l., hod. SK Iwno, wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski

dż. A. Reznikov 61
4 (52) LADY ART (IRE) kl. gn. 4 l., hod. Corduff Bloodstock Ltd., wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk

u. J. Balcerska 54
5 (28) BRISINGR og. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. I. Wójcik, A. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. I. Wójcik 58
6 (73) SUWENIR og. gn. 4 l., tr K. Rogowski st. u. P. Stepakin 61

Wycofany Peregrino
2’08” (33.7-32.7-30.1-31.5); wysyłany; ½-1¼-szyja-½-1¼
ZWC 9,60 DWJ 17,40 TRJ 32,80 DBL-DWJ nie traf. 

84 Nagroda 10 150 zł (5800-2320-1160-580-290)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

1 (–) SS MOTHILL (FR) og. gn. 6 l. (Nizam - Boundless), hod. Alsadd Stud, 
wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 62

2 (32) FATEH (FR) og. kaszt. 4 l., hod. i wł. Abbas Akbar Al Mulla, tr mgr inż. M. Romanowski
dż. A. Kabardov 59

3 (–) MARSAT og. s. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. K. Zawiliński, tr inż. K. Zawiliński
dż. S. Mazur 59



8 (24) OM DAKSHA kl. gn. 4 l., tr M. Jodłowski dż. A. Reznikov 63
9 (–) BINT MIRA CETI kl. gn. 4 l., tr M. Jodłowski pr. dż. K. Kamińska 49

10 (6) BACHUS og. s. 4 l., tr W. Olkowski st. u. Y. Hamad 52½

Wycofana dodatkowo Eridani (zw.)
2’21” (35.7-34.3-33.1-37.9); wysyłany; ½-½-1½-5-szyja-1½-3-5-10
ZWC 14,00 PDK 47,20 TRJ 2500,00 TPL 155,10 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

87 Memoriał Jerzego Jednaszewskiego 18 550 zł (10 600-4240-2120-1060-530)
Gonitwa dla 3-letnich koni I grupy. (2200m)

1 (34) JAM DUKE (GB) og. kaszt. 3 l. [Duke of Marmalade (IRE) - Jubilant Lady (USA)], 
hod. Mr & Mrs G. Middlebrook, 
wł. J. P. Zienkiewicz, Estel Studio Sp. z o.o., B. Abdrakhmanov i M. Janikowski, 
tr mgr M. Janikowski dż. P. Krowicki 56

2 (3) UMBERTO CARO (FR) og. sk. gn. 3 l., hod. S. Jeffroy, AGB Agency, 
wł. J. Nesteruk i K. Kamińska, tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 54

3 (5) ELUZZAM (FR) og. kaszt. 3 l., hod. EARL Ecurie Feuillet, wł. M. Borkowski, 
tr M. Borkowski dż. V. Popov 56

4 (22) CIRCLE CENTURIA kl. gn. 3 l., hod. A. Zieliński, 
wł. A. i R. Zielińscy, Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 54

5 (34) ALBAICIN og. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne i M. Janikowski, 
tr mgr M. Janikowski dż. W. Szymczuk 59

6 (21) INVINCIBLE GUNNER (IRE) og. gn. 3 l., tr W. Olkowski dż. T. Lukášek 59
7 (34) PERCY og. c. gn. 3 l., tr A. Zielińska dż. A. Kabardov 56
8 (16) SILVER BOY og. sk. gn. 3 l., tr I. Wróblewska dż. M. Abik 59
9 (16) SHOWMEYOURHEAVEN (IRE) kl. s. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski

dż. S. Vasyutov 55
10 (34) DŻAN MORITZ og. k. 3 l., tr M. Jodłowski dż. S. Mazur 59

Wycofany Definition
2’17.2” (15.1-29.7-30.2-30.4-31.8); w walce; szyja-3-łeb-¾-½-4½-7-łeb-½
ZWC 36,90 PDK 63,10 TRJ 1263,40 TPL 156,80 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

88 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej 
wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1600m)

1 (51) ETHOS og. c. gn. 3 l. (Portmer - Echmea), hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, 
tr E. Zahariev pr. dż. I. Wójcik 58

2 (27) PINKI PAY kl. s. 3 l., hod. M. Gromala, wł. Barjas M MS Alajmi, tr A. Laskowski
dż. A. Turgaev 56

po proteście przesunięta z III-go miejsca
3 (–) PROCESS og. kaszt. 3 l., hod. i wł. G. Sęczek, tr W. Olkowski dż. S. Mazur 58

po proteście przesunięty z I-go miejsca
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4 (29) SALMAN AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 6 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 62

5 (–) AWITA kl. gn. 4 l., hod. i wł. Z. Górski, tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 57
6 (–) CHILL FORCE (NL) og. s. 4 l., tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 61
7 (6) EVERGONNATOUCHTHIS og. s. 5 l., tr J. Głowacki dż. A. Reznikov 62
8 (10) ALJASRA (FR) kl. s. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. M. Abik 57

1’50.3” (9.5-34.1-32.6-34.1); w walce; szyja-½-2½-3½-¾-½-3
ZWC 24,70 PDK 93,50 TRJ 3361,90 TPL 346,10 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

85 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1600m)

1 (–) AMINATA (GER) kl. gn. 3 l. [Soldier Hollow (GB) - Abazzia (GER)], 
hod. Gestüt Brümmerhof, wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, 
tr A. Zielińska dż. A. Kabardov 61

2 (13) SWEET AS SUGAR (IRE) kl. gn. 3 l., hod. G. Brady, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. S. Vasyutov 59

3 (35) FABULOUS ANGEL (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. E.A.R.L. Haras du Taillis, 
wł. A. Marczak, M. Przączak i A. Dziuba, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

4 (35) INCEPCJA kl. c. gn. 3 l., hod. i wł. J. Traka, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59
5 (31) SOLITAIRE kl. gn. 3 l., hod. i wł. K. Mirpuri, tr M. Jodłowski dż. P. Krowicki 59
6 (31) LUCKY BIBI (FR) kl. kaszt. 3 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59
7 (–) KIROWA kl. s. 3 l., tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59
8 (20) INSIGNIA kl. c. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 59
9 (57) FUENGIROLA kl. gn. 3 l., tr K. Rogowski dż. T. Lukášek 59

1’39” (7.8-28.7-29.8-32.7); po walce; 1¼-4½-kr.łeb-½-5-8-7-18
ZWC 11,40 PDK 16,00 TRJ 28,30 CZW 118,40 TPL 63,20 DBL-DWJ nie traf. 

86 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. 
Wagi według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze plus 2 kg, 4-letnie minus 1kg. (2000m)

1 (10) WIELKA DALENA kl. gn. 4 l. (Via Verdi Kossack - Wielka Dama), hod. i wł. K. Zakolski, 
tr A. Wyrzyk u. J. Balcerska 59½

2 (29) MATAR og. s. 4 l., hod. i wł. J. Ryżkowski, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 62
3 (24) ADDING (GB) wał. gn. 10 l., hod. Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, 

wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski dż. M. Abik 61
4 (54) AL-RAL og. gn. 5 l., hod. A. Rokicki, wł. A., M. i P. Laskowscy, tr A. Laskowski

pr. dż. I. Wójcik 60½
5 (24) NEROS EXPO (SE) wał. s. 4 l., hod. M. Norenius, wł. M. Norenius-Stal Järsgarden, 

tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 55½
6 (39) TREZOR og. s. 4 l., tr mgr M. Łojek pr. dż. A. Kardanov 52
7 (62) AKTYWA kl. gn. 4 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 60
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4 (51) NORIN og. s. 3 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., 
wł. SK Tarnawka-FHP “Giewont” Sp. z o.o. i M. Metza-Jodłowska, tr M. Jodłowski

dż. A. Reznikov 58
5 (–) LOLITA FATA kl. gn. 3 l., hod. L. Błachut, wł. J. Głowacki, tr J. Głowacki

dż. P. Krowicki 56
6 (–) ERYKA JR kl. kaszt. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 56
7 (–) HIMERA JR kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 56
8 (–) HARENDA kl. kaszt. 3 l., tr A. Gajos-Łątka pr. dż. D. Pantchev 56
9 (38) ELANDOR og. s. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58

10 (–) ARION og. s. 3 l., tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 58
11 (–) PARUS og. gn. 3 l., tr S. Vasyutov k. dż. P. Nakonieczny 58
12 (38) SIMPLY PERFECT og. kaszt. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 58
13 (–) ELNERA kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. T. Lukášek 56½
14 (–) ELAKSA kl. s. 3 l., tr B. Głowacki dż. V. Popov 56

1’54.7” (9.6-34.1-35.5-35.5); pewnie; 1¼-szyja-5-szyja-1¼-¾-1-3-3-1½-2-10-8
ZWC 111,00 PDK 466,60 TRJ 5000,00 CZW, KWN, TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

89 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa międzynarodowa dla 7–11-letnich kłusaków francuskich (sulki), 
które od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapisu uzyskały wygrane w zł 
plasujące je na najwyższych 14 miejscach według wygranych sum nagród. 
Start wolny. (2400m)

1 (56) USITA (FR) kl. gn. 9 l. (Jag de Bellouet - Noblesse de Larre), hod. N. Izard i B. Hernot, 
wł. P. Myśliwczyk, tr W. Górniak T. Salivonchyk

2 (56) UKAMAYA VERDERIE (FR) kl. gn. 9 l., hod. S.C. Ecurie La Verderie, wł. M. Kieniksman, 
tr M. Kieniksman am. R. Kieniksman 

3 (56) SERENADE DU BETZ (FR) kl. gn. 11 l., hod. Ch. Clozier, J.-M. Bars, M. Boissiere, L. Colin,
wł. M. Kieniksman, tr M. Kieniksman M. Kieniksman

4 (56) TEQUILA DANCE (FR) kl. gn. 10 l., hod. J. Oger i O. Lebouc, wł. A., B. i P. Żakowscy, 
tr B. Żakowski B. Żakowski

5 (56) SAGA (FR) kl. sk. gn. 11 l., hod. Fam. Leonard, wł. E. Kałuża, tr W. Kałuża
H. Bagiński

6 (56) ASPER DE CASSANDRA (FR) og. gn. 7 l., tr M. Kieniksman Ł. Kuryś
7 (56) SIBLIS D’ALCI (FR) kl. gn. 11 l., tr W. Górniak A. Najderski 
8 (56) ALBANE DE MORTREE (FR) kl. gn. 7 l., tr J. Misiek P. Ostrycharz

Wycofana dodatkowo Vendetta Team (zw.)
3’18” (ćwiartki nie mierzone); 
Rekordy: 1’22.5”/1’22.7”/1’22.9”/1’23.2”/1’23.3”/1’23.7”/1’23.9”/1’24.2”
ZWC 11,00 PDK 9,00 TRJ 20,90 CZW 82,20 TPL 4819,50 
DBL-DWJ, TPL POL-FRA i DBL/DWJ POL-FRA nie traf. 
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Dzień 12 (SOBOTA) 10 CZERWCA 2017 r.
Słonecznie, temp. +26oC, tor elastyczny (3,3)

90 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
Wagi według handikapu generalnego minus 6 kg. (2000m)

1 (42) SOLIN og. kaszt. 5 l. [Belenus (GER) - Soneria], hod. SK Krasne, wł. A. Omen, 
tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59

2 (47) BLUE NINJA (IRE) og. gn. 5 l., hod. Dayton Investments Ltd, wł. Plavac Sp. z o.o., 
tr P. Piątkowski dż. S. Mazur 60½

3 (67) SOBOL og. gn. 5 l., hod. SK Iwno, wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski
u. M. Sommer 47

4 (47) AMOREENA kl. c. gn. 7 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. G. Kozak, tr K. Rogowski
pr. dż. K. Kamińska 49½

5 (73) TEMAXA kl. gn. 4 l., hod. W. J. Engel, wł. W. i R. Sokołowscy, B. Olkowska, tr W. Olkowski
dż. T. Lukášek 58

6 (–) BENJO wał. gn. 6 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 59½
7 (42) ISSACHAR (GER) og. gn. 7 l., tr W. Olkowski dż. A. Kabardov 53

2’06.9” (33.1-32.2-31.1-30.5); wysyłany; 1½-kr.łeb-szyja-6-6-4
ZWC 16,00 PDK 13,10 TRJ 60,20

91 Nagroda Errlisa - Puchar JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
14 350 zł (8200-3280-1640-820-410)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1600m)

1 (38) MONMURHIB KOSSACK (NL) og. s. 3 l. (Murhib - Maringa), hod. The Kossack Stud B.V., 
wł. O. Braz i T. Pastuszka, tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 58

2 (44) PARSEK og. gn. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 58
3 (27) NESMA AL MELS (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. M. Viguie, wł. C. J. Gołaszewski, tr A. Wyrzyk

dż. M. Abik 56
4 (51) PIO og. gn. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov dż. A. Reznikov 58
5 (70) SWEET DREAM kl. gn. 3 l., hod. M. Gromala, wł. T., E. i J. Rucińscy, tr A. Laskowski

dż. A. Turgaev 56
6 (88) ELANDOR og. s. 3 l., tr A. Wyrzyk k. dż. K. Grzybowski 58

Wycofany Prospero
1’51.3” (8.8-33.8-33.6-35.1); łatwo; 5½-2-2½-2½-daleko (24)
ZWC 9,70 DWJ 9,80 TRJ 45,70 DBL-DWJ 121,80

92 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa
dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600m)



4 (39) GUERRO og. kaszt. 4 l., hod. K. Jagielski, wł. K. Bukład, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58
5 (24) ELMUNA kl. gn. 4 l., hod. i wł. Z. Górski, tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 51½
6 (65) ETORIO og. s. 6 l., tr A. Laskowski dż. A. Turgaev 62
7 (65) L’EAU DU GANGE (FR) og. s. 5 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59
8 (19) ELADER og. gn. 4 l., tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 61½
9 (8) HORACY og. c. gn. 5 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 61

10 (84) SALMAN AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 6 l., tr M. Kacprzyk u. J. Balcerska 62½
11 (43) FAHAD og. s. 4 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 58½

2’03.1” (22-33.8-33.5-33.8); wysyłany; 1¼-kr.łeb-3-szyja-¾-1¼-kr.łeb-3½-2½-12
ZWC 24,10 PDK 75,50 TRJ 1073,70 TPL 1560,30 CZW nie traf.

95 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1800m)

1 (5) MELTIMO (IRE) og. gn. 3 l. [Vale of York (IRE) - Ms Sasha Malia (IRE)], hod. E. Farrelly,
wł. Estel Studio Sp. z o. o., tr M. Jodłowski dż. P. Krowicki 59

2 (–) TIME OF GLORY kl. gn. 3 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski
pr. dż. M. Szabla 55

3 (64) SAKIRO og. gn. 3 l., hod. Zigpol-J. Cukrowski Sp komandytowa, 
wł. JC CONCEPT-J. Cukrowski Sp. komandytowa, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

4 (W22) TUOGH SZUMAWA (FR) kl. gn. 3 l., hod. K. Szumiński, wł. Bobrowiec Osada Sp. z o.o., 
tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 57

5 (46) MAUR og. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne i BETA J. Kozłowski, tr J. Kozłowski
dż. A. Reznikov 59

6 (72) OMER og. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 59
7 (46) DUNAY GREAT og. sk. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 57
8 (–) BIG RED og. kaszt. 3 l., tr mgr A. Walicki dż. W. Szymczuk 59
9 (46) SHALKAR (IRE) og. kaszt. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59

10 (64) KATRINA ROYAL kl. gn. 3 l., tr W. Olkowski dż. T. Lukášek 57
11 (72) ZARIA RIVER (FR) kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 57
12 (80) JUKI STAR og. gn. 3 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59
13 (–) KSIĘŻNA MEGI kl. gn. 3 l., tr M. Wnorowski k. dż. K. Grzybowski 58

1’54.3” (21.1-31-31.4-30.8); silnie wysyłany; ½-4-2½-½-4-1-łeb-2½-2½-1-7-daleko (34)
ZWC 11,70 PDK 60,90 TRJ 609,40 TPL 397,90  CZW i DBL-DWJ nie traf. 

96 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie III grupy. (1800m)

1 (6) WASILEW og. s. 9 l. (Ontario HF - Warta), hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., 
wł. M. i M. Wnorowscy, tr M. Wnorowski k. dż. K. Grzybowski 61

2 (66) JAFEEL ATHBAH (GB) kl. s. 5 l., hod. Athbah Stud, wł. A. Trela, tr A. Wyrzyk
pr. dż. J. Wyrzyk 58
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1 (–) MEDIUM og. gn. 3 l. (Nicolas - Mercedes), hod. Agnieszka Wójtowicz, wł. A. Wójtowicz, 
tr P. Piątkowski dż. A. Reznikov 58

2 (–) ALTON og. gn. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov k. dż. P. Nakonieczny 58
3 (–) EL PAIS og. sk. gn. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 58
4 (–) FOREMAN og. gn. 3 l., hod. L. Staniszewski, wł. M. Kosicki, tr M. Kosicki

dż. P. Krowicki 58
5 (–) PIRRO og. s. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr A. Laskowski dż. S. Mazur 58
6 (–) WILDONA kl. s. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 56
7 (–) AL-MARADA kl. gn. 3 l., tr S. Ivashchenko dż. D. Petryakov 56

1’56.9” (8.3-36.9-36.8-34.9); silnie wysyłany; ½-2-nos-1½-10-1½
ZWC 12,90 PDK 48,70 TRJ 120,40 TPL 101,50 DBL-DWJ 77,70

93 Nagroda HARACZA - (kat.B) 36 750 zł (21 000-8400-4200-2100-1050)
Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1400m)

1 (73) SZAMET wał. kaszt. 6 l. [Roulette (GB) - Szata], hod. SK Widzów-A. Tyszko, 
wł. M. Metza-Jodłowska, tr M. Jodłowski dż. S. Mazur 56

2 (63) NIKUS (FR) og. c. gn. 4 l., hod. K. Szumiński, wł. Z. Zahariev, tr E. Zahariev
dż. E. Zahariev 58

3 (41) MODRASZEK (FR) og. kaszt. 6 l., hod. Le Thenney S.A., wł. A. Kovćin, tr A. Wyrzyk
dż. M. Abik 63

4 (41) BRONISLAV (IRE) og. kaszt. 4 l., hod. P. McEnery, wł. P. Krakowiak, tr A. Wyrzyk
dż. A. Reznikov 63

5 (41) CALMIR (IRE) wał. kaszt. 7 l., hod. Mrs O. Harnett, 
wł. B. Olkowska, J. Olbrych-Górska i S. Górski D.T., tr W. Olkowski dż. T. Lukášek 60

6 (–) DACOSSE og. c. gn. 4 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 60
7 (–) KOKSHE (IRE) og. kaszt. 5 l., tr mgr M. Janikowski dż. W. Szymczuk 63
8 (41) PARTY ANIMAL (GER) og. kaszt. 5 l., tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 56
9 (53) LANGFUHR (FR) og. gn. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 60

1’23.9” (25.1-29.2-29.6); w walce; szyja-3-łeb-¾-½-łeb-1-4½
ZWC 27,70 PDK 64,10 TRJ 1411,00 TPL 224,70 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

94 Nagroda El Paso 13 650 zł (7800-3120-1560-780-390)
Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. 
Wagi według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze minus 8 kg, 4-letnie minus 11kg. (1800m)

1 (29) SARIN HEL og. kaszt. 4 l. (Marvin El Samawi - Setna Heli), hod. Nessa Arabians Sp. z o.o., 
wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., tr P. Piątkowski dż. M. Srnec 59½

2 (43) MINASTIRIT og. kaszt. 4 l., hod. M. Gromala, wł. M. Gromala i K. Kozłowska, 
tr J. Kozłowski pr. dż. A. Kardanov 56

3 (84) CHILL FORCE (NL) og. s. 4 l., hod. H., M., J. i A. Klein, wł. O. Braz i T. Pastuszka, 
tr T. Pastuszka dż. A. Reznikov 57



2 (63) HARD WORK (IRE) og. gn. 8 l., hod. Hardys Of Kilkeel Ltd, wł. M. Kobus i A. Wyrzyk, 
tr A. Wyrzyk k. dż. K. Grzybowski 59

3 (58) BAAHY (IRE) wał. sk. gn. 4 l., hod. Shadwell Estate Company Ltd, 
wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków dż. M. Zatloukal 60

4 (26) GARED wał. k. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. Futurenet Inc, tr A. Wyrzyk
dż. M. Abik 60

5 (53) WIEDZMIN (IRE) wał. gn. 5 l., hod. Minch Bloobstock and Castletown Stud, 
wł. A. Marczak, tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 62

6 (58) THORN (FR) og. gn. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. S. Mazur 60
7 (83) SUWENIR og. gn. 4 l., tr K. Rogowski dż. A. Reznikov 60

Wycofane Tebinio
1’39.4” (8.4-31.3-30-29.7); wysyłany; 1¼-1½-szyja-kr.łeb-½-2
ZWC 130,70 PDK 77,70 TRJ 2394,20 TPL 2685,90 
DBL-DWJ, TPL POL-FRA i DBL/DWJ POL-FRA nie traf. 

Dzień 13 (NIEDZIELA) 11 CZERWCA 2017 r.
Słonecznie, temp. +22oC, tor lekko elastyczny (3,0)

99 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1600m)

1 (65) V.I.P. KOSSACK (NL) og. s. 5 l. (Marwan I - Vydumka), hod. The Kossack Stud B.V., 
wł. K. Goździalski, tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 64

2 (54) NACHSHON (IL) og. kaszt. 5 l., hod. Braz Arabians, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka
dż. S. Mazur 62

3 (29) WICTOR (SE) og. kaszt. 4 l., hod. K. & R. Ask, wł. R. Ask, tr mgr inż. M. Romanowski
dż. A. Kabardov 61

4 (78) TERRIOR og. gn. 5 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. K. Zawiliński, tr inż. K. Zawiliński
dż. A. Reznikov 62

5 (32) ADDIS og. gn. 9 l., hod. Z. Górski, wł. P. Wasilewski, tr lek. wet. S. Zawgorodny
dż. T. Lukášek 62

6 (–) BRANDJELINA (RU) kl. s. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 57
7 (24) NARCYZ wał. gn. 5 l., tr M. Kosicki dż. P. Krowicki 62
8 (66) SAGRAMOR og. s. 4 l., tr D. Zalewski dż. A. Turgaev 61

1’49.9” (8.5-34-34.9-32.5); łatwo; 3½-2-3-5-1-12-5
ZWC 8,90 PDK 6,00 TRJ 22,40 CZW 64,00

100 Nagroda WIDZOWA - (kat. B) 36 750 zł (21 000-8400-4200-2100-1050)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni. (2400m)

1 (z)* CACCINI (FR) og. gn. 4 l. [American Post (GB) - Courances (FR)], 
hod. Bloodstock Agency Ltd, M.-F. Mathet, wł. A. Zieliński, Ryszard Zieliński i A. Wyrzyk, 
tr A. Wyrzyk dż. T. Lukášek 61
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3 (–) EURO DAHESS MNM (DE) og. s. 5 l., hod. Günay Equestrian Invest GmbH, 
wł. Günay Equestrian Invest GmbH, tr lek. wet. S. Zawgorodny dż. A. Reznikov 62

4 (48) INEXTREMO (DE) wał. kaszt. 7 l., hod. S. Schnakenberg, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,
tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 62

5 (54) HARIS og. kaszt. 4 l., hod. Nessa Arabians Sp. z o.o., wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., 
tr P. Piątkowski dż. M. Srnec 59

6* (17) ERIDANI kl. kaszt. 4 l., tr D. Zalewski pr. dż. K. Kamińska 55
6* (–) RIAD HIBAH (DE) kl. gn. 5 l., tr M. Mełnicki u. A. Kowalik 56
8 (–) NAGRODA (RU) kl. s. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 57
9 (–) CYNAR og. s. 4 l., tr inż. K. Zawiliński dż. S. Mazur 59

10 (62) ALRUNA kl. gn. 4 l., tr D. Zalewski dż. A. Turgaev 57
11 (66) OPERON og. s. 4 l., tr A. Laskowski pr. dż. I. Wójcik 57

2’08.2” (23.8-37.3-34.3-32.8); w walce; szyja-5½-łeb-5½-3-łeb w łeb-szyja-szyja-5-2
ZWC 60,00 PDK 31,20 TRJ 388,20 CZW 1128,80 KWN 7636,10 TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

97 Nagroda SOLINY (Specjalna) - (kat. B) 40 250 zł (23 000-9200-4600-2300-1150)
Gonitwa dla 3-letnich klaczy. Nadwagi nie są stosowane. (2200m)

1 (31) GRESHNITSIA (FR) kl. gn. 3 l. [Redoute’s Choice (AUS) - Gadalka (USA)], 
hod. i wł. V. Timoshenko, tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 56

2 (64) ALMENAR kl. gn. 3 l., hod. E. Krakowiak i A. Marczak, wł. P. Krakowiak, tr A. Wyrzyk
pr. dż. J. Wyrzyk 57

3 (60) MONA KERBILI (FR) kl. gn. 3 l., hod. L. i H. Boscher, 
wł. A. Kozak, W. Raszyńska i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

4 (60) THESKYISNOLIMIT (IRE) kl. gn. 3 l., hod. G. & A. Corry, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. S. Vasyutov 56

5 (60) SHANTARAM (SPA) kl. kaszt. 3 l., hod. G. Ussia-Figueroa, wł. G., R. i K. Gorczyca, 
tr mgr K. Ziemiański dż. S. Mazur 56

6 (85) AMINATA (GER) kl. gn. 3 l., tr A. Zielińska dż. A. Kabardov 56
7 (57) PERSIFONA kl. gn. 3 l., tr mgr A. Walicki dż. W. Szymczuk 56
8 (–) PROMENADA (IRE) kl. kaszt. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. P. Krowicki 56

Wycofana Nagroda
2’21” (14.5-32.4-32.5-31.4-30.2); silnie wysyłany; 1-kr.łeb-½-½-1-4½-szyja
ZWC 31,40 PDK 203,30 TRJ 952,40 CZW 2388,80 TPL 6-8 530,70 
DBL-DWJ 4-8 i 8-9 nie traf, POL-FRA i DBL/DWJ POL-FRA nie traf. 

98 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1600m)

1 (63) DYSTANS og. gn. 4 l. [Ecosse (FR) - Desert Dabby (GER)], hod. A. Zieliński, 
wł. K. i M. Mazur, tr W. Olkowski dż. T. Lukášek 60
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4 (–) LIVING LEGEND og. kaszt. 4 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek
dż. A. Reznikov 60

5 (76) HELIO BARELIERE (FR) og. kaszt. 4 l., hod. Haras de la Bareliere, wł. D. Turkowska, 
tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 60

6 (75) DAIS kl. gn. 5 l., tr A. Zielińska pr. dż. I. Wójcik 57
7 (67) GUERRA kl. c. gn. 5 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59
8 (52) EVOLETTE kl. sk. gn. 4 l., tr A. Gajos-Łątka pr. dż. D. Pantchev 57
9 (76) DOLLAR BOY wał. kaszt. 9 l., tr K. Rogowski dż. A. Kabardov 60

Wycofany Viavai
1’26.3” (26.9-30.4-29); silnie wysyłany; szyja-1¼-2-łeb-3½-6-2½-½
ZWC 78,90 PDK 80,80 TRJ 486,00 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

103 Nagroda IWNA (Przychówku) - L (kat. A) 57 750 zł (33 000-13 200-6600-3300-1650)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (2200m)

1 (68) VELNELIS (IRE) og. sk. gn. 3 l. [Harbour Watch (IRE) - Gwyneth (GB)], hod. Hyde Park Stud, 
wł. UAB Žirgo Startas, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

2 (68) BUSH BRAVE (IRE) og. gn. 3 l., hod. E. Banahan, wł. D. Jaskólski, tr W. Olkowski
dż. T. Lukášek 59

3 (68) JULES’S DREAM (IRE) og. s. 3 l., hod. H. Rousseau, wł. G., R. i K. Gorczyca, 
tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59

4 (68) INCOGNITO og. gn. 3 l., hod. i wł. R. Piwko, tr R. Piwko dż. M. Zatloukal 59
5 (57) POLISH SPIRIT (IRE) og. gn. 3 l., hod. C. Maye, wł. J. P. Zienkiewicz i M. Janikowski, 

tr mgr M. Janikowski dż. P.-A. Gråberg 59
6 (68) KURIER og. gn. 3 l., tr M. Borkowski pr. dż. A. Kardanov 59
7 (34) DEFINITION og. gn. 3 l., tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59
8 (68) LARGO FORTE (GB) og. gn. 3 l., tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 59

2’17.3” (15.9-31.4-30.9-29.3-29.8); pewnie; 2-4-2-¾-1¼-½-2½
ZWC 52,60 PDK 26,40 TRJ 354,20 CZW, TPL i DBL-DWJ nie traf. 

104 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. 
Wagi według handikapu generalnego plus 3 kg. (1200m)

1 (W29) JACK POWER (IRE) wał. gn. 3 l. [Frozen Power (IRE) - Empress Isobel (IRE)], 
hod. D. Murphy, wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków dż. T. Lukášek 56

2 (77) STELLA kl. gn. 3 l., hod. i wł. A. Omen, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 61½
3 (80) MEMO og. sk. gn. 3 l., hod. K. Dobosz, wł. J. i K. Dobosz, A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk

k. dż. K. Grzybowski 59½
4 (85) FUENGIROLA kl. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski

dż. A. Reznikov 57
5 (71) TARGA kl. c. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. A., M. i P. Laskowscy, tr A. Laskowski

u. M. Sommer 58½
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2 (53) SILVERA (GB) kl. s. 4 l., hod. M. Campbell Andenaes, wł. G., R. i K. Gorczyca, 
tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59

3 (53) NEO og. gn. 4 l., hod. K. Mirpuri, wł. Estel Studio Sp. z o. o., tr W. Olkowski
dż. P. Krowicki 60

4 (–) HEIGHT OF BEAUTY (GB) kl. gn. 5 l., hod. Rabbah Bloodstock Ltd, 
wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o., tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 59

5 (83) BRISINGR og. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. I. Wójcik, A. Zielińska, tr A. Zielińska
dż. A. Kabardov 57

6 (53) IRON BELLE (FR) kl. gn. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59

2’29.2” (27.3-30.8-31.1-30.3-29.7); łatwo; 3½-5½-1¼-3½-9
ZWC 6,90 DWJ 6,50 TRJ 18,10 DBL-DWJ 44,60

101 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (2000m)

1 (72) FURIA (GER) kl. c. gn. 3 l. [Campanologist (USA) - Fair Breeze (GER)], hod. Gestüt Fährhof, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. I. Wójcik 55
2 (87) INVINCIBLE GUNNER (IRE) og. gn. 3 l., hod. G. Smith, wł. D. Jaskólski, tr W. Olkowski

dż. T. Lukášek 60
3 (68) BLUE CONNOISSEUR (IRE) og. gn. 3 l., hod. Kellsgrange Stud, wł. Plavac Sp. z o.o., 

tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59
4 (68) MAGNETIC og. c. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. E. Lasota, tr mgr M. Janikowski

dż. M. Březina 59
5 (57) INDIGO OCEAN (FR) og. kaszt. 3 l., hod. SARL Jedburgh Stud, T. de la Heronniere, 

wł. A. Omen, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59
6 (57) DAZZLER og. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. P.-A. Gråberg 59
7 (31) MARY MONT (GB) kl. kaszt. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 57
8 (–) TUDEMON og. kaszt. 3 l., tr R. Piwko dż. M. Zatloukal 59
9* (57) FREDDYISREADY (IRE) og. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. S. Mazur 59
9* (34) MARSA ALAM kl. s. 3 l., tr J. Kozłowski dż. V. Popov 58

2’03.6” (33.8-29.8-30.6-29.4); łatwo; 5-2-szyja-4½-1-1½-nos-szyja-łeb w łeb
ZWC 20,00 PDK 74,70 TRJ 280,00 CZW 1113,80 TPL 21,10 DBL-DWJ nie traf. 

102 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (1400m)

1 (28) DEFAR kl. gn. 4 l. [Orient Rock (IRE) - Dżewia], hod. S. Plavac, wł. K. Miondlikowski, 
tr J. Kozłowski dż. D. Petryakov 59

2 (83) LADY ART (IRE) kl. gn. 4 l., hod. Corduff Bloodstock Ltd., wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk
pr. dż. J. Wyrzyk 57

3 (26) NOVELINA kl. c. gn. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. O. Narowski, R. Świerc, B. Nowacka, 
tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59
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5 (–) MISS DAHESS MNM (DE) kl. gn. 5 l., hod. Günay Equestrian Invest GmbH, 
wł. Günay Equestrian Invest GmbH, tr lek. wet. S. Zawgorodny dż. A. Reznikov 60

6 (50) ARASH og. c. gn. 6 l., tr mgr M. Janikowski dż. T. Lukášek 62

2’46.3” (29.1-34.2-35.7-35.1-32.2); wysyłany; ¾-1-3½-½-15
ZWC 40,60 DWJ 151,00 TRJ 408,40 TPL 2,5.8-384,60 TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

107 Nagroda 10 150 zł (5800-2320-1160-580-290)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa
dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000m)

1 (78) DAR DUNI wał. s. 13 l. (Eldon - Decyma), hod. K. Grudziąż, wł. K. Urbańczyk, 
tr K. Urbańczyk pr. dż. I. Wójcik 57

2 (78) BARIQ DAZZELOUR (IL) og. kaszt. 5 l., hod. Braz Arabians, wł. O. Braz i T. Pastuszka, 
tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 62

3 (43) PALIUSZ og. s. 4 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 59
4 (39) BENISSIMO og. gn. 4 l., hod. i wł. B. Zuzek, tr S. Vasyutov dż. A. Reznikov 59
5 (32) CHACO og. gn. 4 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, tr E. Zahariev

dż. E. Zahariev 59
6 (62) NEFERA kl. gn. 4 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 57
7 (–) HANECZKA kl. kaszt. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. W. Szymczuk 57
8 (–) LB NAJ (GB) wał. gn. 5 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 62
9 (86) TREZOR og. s. 4 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 56

Wycofany Peon
2’21.9” (38.5-36.3-33.4-33.7); wysyłany; 1-3½-2-łeb-kr.łeb-3-8-3½
ZWC 77,60 PDK 47,80 TRJ 652,40 TPL 5442,10 
CZW, DBL-DWJ, TPL POL-FRA i DBL/DWJ POL-FRA nie traf. 

Dzień 14 (SOBOTA) 17 CZERWCA 2017 r.
Pochmurno, temp. +20oC, tor elastyczny (3,5)

108 Nagroda Warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
Wagi według handikapu generalnego minus 9 kg. (1300m)

1 (58) FINALISTKA kl. c. gn. 4 l. [Cape Benedict (IRE) - Fallujah (GB)], hod. S. Weresiński, 
wł. S. Weresiński i M. Lichocińska, tr A. Wyrzyk pr. dż. J. Wyrzyk 57½

2 (98) SUWENIR og. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. P. Urbańska, tr K. Rogowski dż. A. Reznikov 59½
3 (52) EASY GO (GB) og. gn. 8 l., hod. Laundry Cottage Stud Farm, wł. J., D., W. i Ż. Sito, 

tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59½
4 (52) SUBIECTUM og. kaszt. 4 l., hod. SK Widzów-A. Tyszko, wł. K. i M. Wolanin i M. Kozak, 

tr M. Jodłowski dż. P. Krowicki 62½
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6 (55) NORN og. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59
7 (55) CEDAR og. c. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 57
8 (55) ZARAZ WRACAM og. c. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 58
9 (–) KEY TO LIFE kl. kaszt. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski pr. dż. I. Wójcik 62½

10 (71) TURNERA kl. gn. 3 l., tr T. Pastuszka dż. S. Mazur 58½

1’13.4” (14-29.4-30); silnie wysyłany; 1-1-1¼-łeb-2-1½-3-2½-13
ZWC 43,60 PDK 59,10 TRJ 725,80 CZW 8633,20 TPL i DBL-DWJ nie traf. 

105 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej 
wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1600m)

1 (38) MOHACZ og. s. 3 l. (Chndaka - Minerva), hod. L. Błachut, 
wł. SK Tarnawka-FHP “Giewont” Sp. z o.o. i M. Metza-Jodłowska, tr M. Jodłowski

dż. V. Popov 58
2 (–) MINA MAIA kl. kaszt. 3 l., hod. i wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., tr J. Kozłowski

dż. A. Reznikov 56½
3 (51) WILTON og. gn. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 58
4 (–) WENUS GI kl. s. 3 l., hod. i wł. J. Głowacki, tr J. Głowacki dż. P. Krowicki 56
5 (44) CZARCI RÓG og. gn. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov

k. dż. P. Nakonieczny 58
6 (–) WERNYUS og. kaszt. 3 l., tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 58
7 (38) ZORMAN BAD og. s. 3 l., tr lek. wet. S. Zawgorodny dż. S. Mazur 58
8 (51) LETUS JR og. s. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 58
9 (–) SELANGOR PW og. gn. 3 l., tr D. Zalewski k. dż. K. Grzybowski 58

10 (51) ELIOS og. s. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58
11 (44) CIZALL og. s. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. W. Szymczuk 58

Wycofana Super Star
1’50” (8.5-33.7-34.4-33.4); w walce; łeb-11-4-6-2½-1¼-szyja-¾-19-½
ZWC 19,70 PDK 15,70 TRJ 98,00 CZW 527,00 TPL 327,00 KWN i DBL-DWJ nie traf. 

106 Nagroda OFIRA - (kat. A) 35 000 zł (20 000-8000-4000-2000-1000)
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2400m)

1 (50) BURKAN AL KHALEDIAH (SA) wał. kaszt. 8 l. (Khalid El Biwaibiya - Rayyan), 
hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk

dż. W. Szymczuk 62
2 (–) MOGADIUSZ og. s. 5 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski i K. Urbańczyk, 

tr K. Urbańczyk dż. M. Srnec 62
3 (50) ALLADYN og. kaszt. 6 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. M. i P. Włostowscy, A. Jakob, 

tr A. Laskowski dż. A. Turgaev 62
4 (50) SHAHAD ATHBAH (GB) kl. s. 5 l., hod. Athbah Stud, wł. SK Janów Podlaski, 

tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 60
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7 (75) JANSEN wał. gn. 9 l., tr W. Olkowski u. M. Nikonorow 58
8 (47) NEBRA kl. s. 4 l., tr A. Gajos-Łątka u. J. Miedzianowska 56

1’56.7” (20.6-31.9-31.6-32.6); pewnie; 1-5½-5½-3-¾-9-2½
ZWC 18,90 PDK 15,80 TRJ 55,00 CZW 173,50 TPL 79,20 DBL-DWJ nie traf. 

111 Nagroda 10 150 zł (5800-2320-1160-580-290)
Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. 
Wagi według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze minus 4 kg, 4-letnie minus 7 kg. (1800m)

1 (69) HANOUH (FR) og. kaszt. 4 l. (Munjiz - Hafia de Faust), hod. M. C. Biaudis, 
wł. K. Goździalski, tr W. Olkowski dż. S. Mazur 62½

2 (66) ESTARION wał. s. 5 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., wł. R. Płatek, tr M. Borkowski
dż. P. Krowicki 62½

3 (84) AWITA kl. gn. 4 l., hod. i wł. Z. Górski, tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 56½
4 (39) WADI KAHIL og. gn. 4 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, 

tr E. Zahariev pr. dż. I. Wójcik 59½
5 (78) MARWEL og. s. 5 l., hod. P. Głowacki, wł. P. Głowacki, tr J. Głowacki dż. A. Reznikov 56
6 (86) WIELKA DALENA kl. gn. 4 l., tr A. Wyrzyk u. J. Balcerska 57½
7 (–) DIRHEM kl. gn. 10 l., tr R. Szpar u. P. Kłóś 55½
8 (29) KIYARA kl. gn. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 55
9 (29) WUNDERFITZ VON SÜDBADEN (DE) wał. kaszt. 4 l., tr K. Urbańczyk

dż. M. Srnec 57

2’06.4” (21.5-35.2-34-35.7); łatwo; 2½-łeb-łeb-½-½-1½-1¼-½
ZWC 24,00 PDK 26,00 TRJ 387,70 TPL 48,80 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

112 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1400m)

1 (–) TOP MEDINA (SE) kl. gn. 3 l. (Murhib - Topspeed Kossack), hod. K. & R. Ask, wł. R. Ask, 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 58

2 (27) SHEBLAT AL KHALEDIAH (FR) kl. gn. 3 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr B. Głowacki dż. P. Krowicki 58

3 (–) ALMIZA kl. gn. 3 l., hod. i wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek dż. M. Abik 58
4 (88) ERYKA JR kl. kaszt. 3 l., hod. i wł. J. Ryżkowski, tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 58
5 (27) DAMIRA kl. kaszt. 3 l., hod. i wł. Z. Górski, tr M. Jodłowski dż. S. Mazur 58
6 (79) FEBRISTA kl. s. 3 l., tr M. Kacprzyk k. dż. K. Grzybowski 58
7 (–) AJIBA AL MELS (FR) kl. kaszt. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 58
8 (70) ORKADA kl. gn. 3 l., tr M. Jodłowski dż. A. Reznikov 58
9 (–) NORTIKA kl. k. 3 l., tr A. Laskowski dż. A. Kabardov 58

Wycofana dodatkowo Super Star (zw.)
1’38.1” (29.6-34.7-33.8); pewnie; 1¼-1½-16-¾-3½-8-3-1
ZWC 26,20 PDK 12,40 TRJ 67,60 CZW 852,00 TPL 211,60 DBL-DWJ nie traf. 
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5 (76) DUNAYKA kl. sk. gn. 5 l., hod. GR N. Kosiński, wł. N. Kosiński, tr mgr K. Ziemiański
pr. dż. K. Kamińska 52

6 (42) SOPRAN TAMO (ITY) og. c. gn. 6 l., tr K. Rogowski dż. S. Mazur 60½
7 (67) KARENINA kl. c. gn. 4 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 53

1’19.8” (19.7-29.3-30.8); w walce; nos-2½-4-1½-3-daleko (24)
ZWC 33,00 PDK 74,10 TRJ 652,80

109 Nagroda BANDOSA - (kat. B) 29 750 zł (17 000-6800-3400-1700-850)
Gonitwa dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej. (2400m)

1 (69) TWILIGHT kl. s. 4 l. (Murhib - Tamojnia), hod. M. Gromala, wł. M. Gromala i K. Kozłowska,
tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 56

2 (29) PALMIR og. s. 4 l., hod. FERTIPAK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, wł. D. Zalewski, 
tr D. Zalewski dż. A. Turgaev 56

3 (86) MATAR og. s. 4 l., hod. i wł. J. Ryżkowski, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 56
4 (69) ESID IN ZAMOUR og. s. 4 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., wł. R. Płatek, tr M. Borkowski

dż. S. Mazur 56
5 (84) MARSAT og. s. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. K. Zawiliński, tr inż. K. Zawiliński

dż. M. Abik 56
6 (43) ERNEST og. gn. 4 l., tr M. Kosicki dż. P. Krowicki 56
0 (69) ARWA kl. gn. 4 l., tr mgr M. Janikowski dż. W. Szymczuk 57

nie ukończyła gonitwy (wyłamała po minięciu kontrstartera)

Wycofana Gusa
2’51.8” (31-36.1-36.3-34.6-33.8); pewnie; 1½-8-1¾-szyja-2½
ZWC 11,10 PDK 28,20 TRJ 433,00 DBL-DWJ 396,90

110 Gonitwa uczniowska (3) 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie 
uczniowie – jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: 
jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg, a 10 gonitw 1kg. 
Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1800m)

1 (75) ESTON og. c. gn. 4 l. [Tempelwächter (GER) - Epika], hod. GR N. Kosiński, 
wł. N. Kosiński, tr mgr K. Ziemiański u. M. Sommer 59

2 (76) KIARON og. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. M. Dziedzic i M. Boruta, tr M. Boruta 
st. u. K. Mazur 60

3 (76) SALZBURG wał. kaszt. 5 l., hod. SK Widzów-A. Tyszko, wł. K. i M. Wolanin i M. Kozak, 
tr M. Jodłowski st. u. P. Stepakin 60

4 (76) TURIN og. gn. 4 l., hod. SK Moszna, wł. Equus Polska-W. Saniewski i M. Boruta, 
tr M. Boruta u. A. Kowalik 58

5 (W19) ISUZU kl. c. gn. 7 l., hod. SK Moszna, wł. P. Falzmann, tr K. Rogowski u. P. Kłóś 59
6 (73) PEREGRINO (GER) og. gn. 6 l., tr A. Wyrzyk u. J. Balcerska 59
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115 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1400m)

1 (77) TRIBUNAL (IRE) wał. gn. 3 l. [Bushranger (IRE) - Brown Butterfly (GB)], hod. J. Foley, 
wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski dż. M. Srnec 62

2 (80) NETWORK og. gn. 3 l., hod. i wł. K. Mirpuri, tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59
3 (72) RIO DE CERISY (FR) og. kaszt. 3 l., hod. O., Y., S. Varin, wł. G., R. i K. Gorczyca, 

tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59
4 (77) GRATSIYA kl. kaszt. 3 l., hod. Millennium Stud, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 

tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 58
5 (71) MENTALISTA (FR) og. gn. 3 l., hod. S.A. I.G.E.P., wł. A. Marczak, M. Przączak i A. Dziuba, 

tr A. Wyrzyk pr. dż. J. Wyrzyk 57
6 (46) NANON og. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59
7 (46) EKWADOR og. gn. 3 l., tr K. Rogowski dż. A. Turgaev 59
8 (72) TYBERIA kl. c. gn. 3 l., tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 58

Wycofana Fibi
1’27” (26.6-30-30.4); po walce; ½-4-3½-łeb-4-7-14
ZWC 11,60 PDK 12,50 TRJ 29,30 CZW 106,60 TPL 105,70 DBL-DWJ 44,10 TPL POL-FRA 162,70

Dzień 15 (NIEDZIELA) 18 CZERWCA 2017 r.
Pogodnie, temp. +25oC, tor lekko elastyczny (2,9)

116 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (2000m)

1 (53) DESIGN og. gn. 4 l. [Lord of England (GER) - Dark Angel (GER)], hod. S. Plavac, 
wł. Plavac Sp. z o.o., tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 60

2 (83) NOVITOR og. gn. 5 l., hod. SK Iwno, wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski
dż. S. Mazur 60

3 (83) GRACJA (IRE) kl. gn. 4 l., hod. Desert Star Phoenix Jvc, wł. K. Falba, tr A. Wyrzyk
pr. dż. J. Wyrzyk 56

4 (53) BOWIE (GER) og. kaszt. 5 l., hod. W. Heinz, wł. M. Biały, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 61
5 (98) HARD WORK (IRE) og. gn. 8 l., hod. Hardys Of Kilkeel Ltd, wł. M. Kobus i A. Wyrzyk, 

tr A. Wyrzyk k. dż. K. Grzybowski 59
6 (90) AMOREENA kl. c. gn. 7 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 57
7 (102) DOLLAR BOY wał. kaszt. 9 l., tr K. Rogowski dż. A. Kabardov 57

2’06.9” (34.1-31.4-30.9-30.5); wysyłany; 1½-¾-4½-1-6-18
ZWC 6,40 PDK 16,90 TRJ 53,90

117 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)
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113 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. 
Wagi według handikapu generalnego minus 8 kg. (1600m)

1 (80) BELLEROFONT (FR) og. gn. 3 l. [Cima de Triomphe (IRE) - Belle d’Argent (USA)], 
hod. Le Thenney S.A., wł. N. Magomedov, tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 56

2 (59) AKIRIA (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. O. Tricot, wł. M. Zawada, tr mgr M. Łojek
dż. A. Turgaev 58

3 (57) SUMIDERO og. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. K. Kozłowska i Platinium Perfect Serwis Sp. z o.o., 
tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 56½

4 (55) JAM BABINICZ og. gn. 3 l., hod. R. Gorczyca, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr W. Olkowski
dż. S. Mazur 55½

5 (87) SHOWMEYOURHEAVEN (IRE) kl. s. 3 l., hod. R. Berns, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 56½

6 (87) DŻAN MORITZ og. k. 3 l., tr M. Jodłowski dż. P. Krowicki 57
7 (W33) DOS D’ANGE (FR) og. c. gn. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 55
8 (59) RAVIE DES BOURNAIS (FR) kl. kaszt. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59
9 (34) PIEMONT og. s. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 57

10 (59) DYLAYLA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek u. J. Miedzianowska 55½

1’40.6” (7.9-31-31.3-30.4); pewnie; 2-nos-1½-½-2½-1¼-¾-szyja-3
ZWC 58,60 PDK 64,40 TRJ 455,20 TPL 597,10 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

114 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie III grupy. (1600m)

1 (78) BOY MUGATIN og. gn. 6 l. (Nougatin - Bint Madonah), hod. M. i S. Wiśniewscy, 
wł. A. Biedrzycki-AB GLASS, tr M. Jodłowski dż. P. Krowicki 62

2 (78) SUNNY AMBER KRF (FR) og. c. gn. 4 l., hod. Ch. Ruiz-Fouquet, wł. Ch. Ruiz-Fouquet, 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59

3 (54) FARID TALATASH og. s. 4 l., hod. M. Stelmaszczyk, wł. M. Stelmaszczyk i M. Wnorowski, 
tr M. Wnorowski k. dż. K. Grzybowski 58

4 (54) ZADAN og. s. 5 l., hod. R. Gorczyca, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr W. Olkowski
dż. S. Mazur 62

5 (86) AL-RAL og. gn. 5 l., hod. A. Rokicki, wł. A., M. i P. Laskowscy, tr A. Laskowski
pr. dż. I. Wójcik 60

6 (78) TOLLEE DUST (GB) wał. s. 11 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 62
7 (78) ALIA kl. kaszt. 4 l., tr D. Zalewski dż. A. Turgaev 57
8 (–) D’ACHILA kl. gn. 6 l., tr R. Szpar u. M. Sommer 56
9 (–) STINGER og. gn. 9 l., tr R. Szpar u. P. Kłóś 58

10 (48) YOAV (IL) og. s. 8 l., tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 62

1’51.7” (8.4-33.6-33.7-36); pewnie; 1½-6-2½-¾-11-8-¾-szyja-3½
ZWC 6,90 PDK 12,10 TRJ 109,50 CZW 206,60 KWN 2142,00 TPL-DWJ 42907,20 
DBL-DWJ nie traf. 
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4 (73) EFEZKA kl. kaszt. 4 l., hod. i wł. P. Szmigiel, tr J. Kozłowski pr. dż. A. Kardanov 51½
5 (42) VITÉZ (HUN) og. gn. 6 l., hod. Teliver Farm Kft, wł. Totalizator Sportowy Sp. z o.o., 

tr K. Rogowski dż. A. Kabardov 59½
6 (–) RIMIGLIANO (ITY) wał. gn. 7 l., tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 54½

Wycofany Junclow
1’14” (14.2-29.4-30.4); wysyłany; 1¾-1¼-8-6-6
ZWC 18,80 DWJ 49,30 TRJ 60,30 TPL 131,10 DBL-DWJ nie traf. 

120 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (2000m)

1 (80) DŻUMANDI og. kaszt. 3 l. [Exaltation (IRE) - Dżordżia], hod. SK Widzów-A. Tyszko, 
wł. O. Bottura, tr M. Jodłowski dż. A. Turgaev 60

2 (64) CHANT SOLDIER (FR) og. kaszt. 3 l., hod. S. Vidal, wł. Plavac Sp. z o.o., tr J. Kozłowski
dż. A. Reznikov 59

3 (64) GOLDEN GLIDER (IRE) og. kaszt. 3 l., hod. M. Davison, wł. UAB Žirgo Startas, 
tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 60

4 (46) DRUID MAGIC (GB) og. gn. 3 l., hod. Arrowfield Stud, wł. Z. Górski i K. Mirpuri, 
tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 59

5 (64) UKRAINA kl. gn. 3 l., hod. GR J. Zalewska, wł. SK Iwno i Niespodzianka, 
tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 57

6 (31) ILLDOWHATICAN og. kaszt. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59
7 (85) LUCKY BIBI (FR) kl. kaszt. 3 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 57
8 (35) MAKEITORBREAKIT (IRE) kl. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. V. Popov 57
9 (64) CHIEF NAVIGATOR (IRE) wał. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59

2’05.6” (31.7-31.1-31.5-31.3); w walce; szyja-¾-nos-3-8-17-13-6
ZWC 75,50 PDK 39,30 TRJ 319,40 TPL 404,20 CZW i DBL-DWJ nie traf. 

121 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350) (seria A)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1600m)

1 (31) BROMSKY (GB) wał. gn. 3 l. [Archipenko (USA) - Night Symphonie (GB)], 
hod. R. J. & S. A. Carter, wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska,
tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

2 (71) HARUZA (IRE) kl. gn. 3 l., hod. Old Carhue & Graeng Bloodstock, wł. Plavac Sp. z o.o., 
tr mgr M. Łojek dż. S. Mazur 57

3 (–) SANDO og. kaszt. 3 l., hod. M. Saniewski, wł. Equus Polska-W. Saniewski i M. Boruta, 
tr M. Boruta dż. M. Srnec 59

4 (55) TACTIC BARELIERE (FR) og. kaszt. 3 l., hod. Haras de la Bareliere, 
wł. Volteo Horse Service, tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59

5 (85) KIROWA kl. s. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Kozłowska i K. Miondlikowski, 
tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 57

6 (72) BABY YOU THINK (IRE) kl. sk. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 57
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1 (38) MONTHER AL KHALEDIAH (FR) og. kaszt. 3 l. (Nayef Al Khalidiah - Rajwa Al Khalediah),
hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr B. Głowacki

dż. A. Reznikov 58
2 (–) EMERALD og. gn. 3 l., hod. A. Majchrzak, wł. A. Biedrzycki-AB GLASS, tr M. Jodłowski

dż. A. Turgaev 58
3 (–) EMPERIA JR kl. s. 3 l., hod. i wł. J. Ryżkowski, tr A. Laskowski dż. M. Abik 56
4 (–) PROTEKTOR og. gn. 3 l., hod. i wł. M. Kosicki, tr M. Kosicki dż. S. Mazur 58
5 (88) SIMPLY PERFECT og. kaszt. 3 l., hod. Expert Host Janusz Romanowski, 

wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 58
0 (70) VAG EL CONDOR (DE) og. kaszt. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 58

zwolniony z dyspozycji startera (na wniosek lek.wet.)

Wycofany Sayel Al Khalediah
1’55.5” (8.7-35.6-35.4-35.8); łatwo; 3-6-1-1¾
ZWC 15,50 DWJ 28,50 TRJ 583,40 DBL-DWJ nie traf. 

118 Nagroda ASCHABADA - (kat. B) 36 750 zł (21 000-8400-4200-2100-1050)
Puchar Tour de Pologne
Gonitwa dla 3-letnich koni. (2200m)

1 (80) PETRONIUS og. gn. 3 l. [Ecosse (FR) - Princees Of Java], hod. A. Zieliński, wł. B. Olkowska, 
tr W. Olkowski dż. S. Mazur 56

2 (72) PERSEYVER (GER) og. gn. 3 l., hod. A. Zieliński, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

dż. A. Reznikov 56½
3 (W22) KOPRA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski

dż. A. Turgaev 55
4 (71) MRS HENRY (GER) kl. gn. 3 l., hod. Gestüt Brümmerhof, 

wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska 
dż. A. Kabardov 54

5 (–) MAIANDRA (FR) kl. gn. 3 l., hod. S. Langlois, wł. Y. Baizharkinov, tr mgr K. Ziemiański
dż. V. Popov 58

2’17.8” (14.6-31.1-30.3-31.4-30.4); dowolnie; 14-6-5½-17
ZWC 9,50 DWJ 14,80 TRJ 129,40 TPL 28,60 DBL-DWJ nie traf. 

119 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
Wagi według handikapu generalnego plus 4 kg. (1200m)

1 (75) JAVORKA kl. c. gn. 4 l. (Nowogródek - Jętka), hod. SK Golejewko, wł. K. Rogowski,
tr K. Rogowski dż. S. Mazur 56

2 (67) KOMANDOR og. c. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. M. Dziedzic i M. Boruta, tr M. Boruta
dż. M. Abik 59

3 (75) DEKRET og. k. 7 l., hod. SK Moszna, wł. P. Falzmann, tr K. Rogowski dż. A. Reznikov 60
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6 (–) KSIĄŻĘ KALIPSO wał. kaszt. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 59
7 (–) APERFECTDAYTOFLY (IRE) og. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. M. Abik 59
8 (80) LUCKY DREAM og. gn. 3 l., tr P. Piątkowski pr. dż. M. Szabla 57
9 (55) GOLDEN BENEVA kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 57

1’42.1” (8.4-31.2-31.6-30.9); łatwo; 4-szyja-szyja-1½-szyja-łeb-1¼-3
ZWC 39,10 PDK 73,60 TRJ 604,20 CZW 3139,50 TPL 858,30 DBL-DWJ i TPL POL-FRA nie traf. 

Dzień 16 (SOBOTA) 24 CZERWCA 2017 r.
Pochmurno, temp. +22oC, tor elastyczny (3,8)

124 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1800m)

1 (102) HELIO BARELIERE (FR) og. kaszt. 4 l. [Heliostatic (IRE) - Heavenly Cloud (IRE)], 
hod. Haras de la Bareliere, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev dż. E. Zahariev 60

2 (83) NAF (GER) og. c. gn. 4 l., hod. Gestüt Eulenberger Hof i A. Pereira, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. I. Wójcik 58
3 (73) JUST GOLD (FR) wał. gn. 4 l., hod. P. Despouy, wł. M. Przączak, tr mgr M. Janikowski

dż. M. Březina 60
4 (–) EXCALIBUR og. s. 4 l., hod. R. Gorczyca, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr W. Olkowski

dż. S. Mazur 62
5 (90) SOBOL og. gn. 5 l., hod. SK Iwno, wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski

u. M. Sommer 56
6 (110) ISUZU kl. c. gn. 7 l., tr K. Rogowski dż. A. Reznikov 60

Wycofany Toruń
1’54.9” (21.3-30.4-31-32.2); łatwo; 3½-4½-1¼-szyja-7
ZWC 29,60 DWJ 48,00 TRJ 173,80

125 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340) (seria B)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa
dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

1 (–) AMALFIA kl. s. 3 l. (Abyad AA - Anilla), hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov
k. dż. P. Nakonieczny 56

2 (44) GIMARCO og. kaszt. 3 l., hod. P. Podgórny, wł. A. Maślanka, tr B. Głowacki
dż. A. Reznikov 58

3 (61) LORENS og. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i M. Łojek, tr mgr M. Łojek
dż. M. Abik 58

4 (38) PERKUN og. s. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr A. Laskowski dż. S. Mazur 58
5 (–) FOKSTROT og. gn. 3 l., hod. i wł. G. Dudek, tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 58
6 (–) TEMPRA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 56
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7 (–) SANTA EXELA kl. gn. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 57
8 (–) TEMPURA kl. c. gn. 3 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 57

Wycofana dodatkowo Hawidor (zw.)
1’42” (7.9-32.1-31.2-30.8); silnie wysyłany; ½-5-1½-szyja-¾-12-15
ZWC 8,00 PDK 12,00 TRJ 210,20 CZW 732,30 TPL 205,50 DBL-DWJ nie traf. 

122 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej III grupy. (1800m)

1 (65) ORIONKA kl. s. 4 l. (Akbars - Orczata Fata), hod. J. Ryżkowski, 
wł. J. Ryżkowski i K. Urbańczyk, tr K. Urbańczyk dż. M. Srnec 61

2 (–) LADY DAHESS MNM (DE) kl. gn. 4 l., hod. Günay Equestrian Invest GmbH, 
wł. Günay Equestrian Invest GmbH, tr lek. wet. S. Zawgorodny st. u. H. Mammadov 59

3 (62) KORTNI LOVE kl. kaszt. 5 l., hod. J. Siwonia, wł. A. Biedrzycki-AB GLASS, 
tr M. Jodłowski dż. V. Popov 62

4 (62) DANAIDA (RU) kl. s. 4 l., hod. Veles Stud, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 61

5 (62) ALSA kl. gn. 4 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 61
6 (62) ONDINA kl. gn. 4 l., tr A. Wyrzyk pr. dż. J. Wyrzyk 61
7 (78) MIMZY kl. c. gn. 4 l., tr D. Zalewski pr. dż. A. Kardanov 57
8 (32) WMA SEA STAR (US) kl. gn. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski dż. C. Fraisl 59
9 (78) CEPADU kl. s. 4 l., tr P. Talarek k. dż. K. Grzybowski 58

10 (62) ZAZUZI ZAZUZA kl. s. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. S. Mazur 61
0 (86) AKTYWA kl. gn. 4 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 61

nie ukończyła gonitwy (jeździec spadł po minięciu kontrstartera)

Wycofana dodatkowo Sabra (zw.)
2’08” (21.6-32.5-35.6-38.3); silnie wysyłany; ¾-1½-10-¾-½-3½-½-daleko (23)-10
ZWC 46,20 PDK 104,80 TRJ 1170,20 KWN 2530,10 CZW, TPL-DWJ i DBL-DWJ nie traf. 

123 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350) (seria B)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1600m)

1 (z)* HERBATNIK (IRE) wał. gn. 3 l. [Bushranger (IRE) - Vanilla Loan (IRE)], 
hod. Mountarmstrong Stud, wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk k. dż. K. Grzybowski 58

2 (55) IDOL og. c. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Kozłowska i Platinium Perfect Serwis Sp. z o.o.,
tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 59

3 (37) KASZI (IRE) og. gn. 3 l., hod. A. Sexton, wł. K. Antos-Janikowska i M. Janikowski, 
tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 59

4 (64) DIABOLINA kl. gn. 3 l., hod. A. Zieliński, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr A. Zielińska

dż. A. Kabardov 57
5 (46) GIBRALTAR og. gn. 3 l., hod. SK Iwno, wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski

dż. S. Mazur 59
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128 Nagroda 10 150 zł (5800-2320-1160-580-290)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800m)

1 (84) FATEH (FR) og. kaszt. 4 l. (Munjiz - Jabara), hod. i wł. Abbas Akbar Al Mulla, 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. A. Kabardov 59

2 (99) V.I.P. KOSSACK (NL) og. s. 5 l., hod. The Kossack Stud B.V., wł. K. Goździalski, 
tr mgr M. Janikowski dż. M. Březina 62

3 (107) BARIQ DAZZELOUR (IL) og. kaszt. 5 l., hod. Braz Arabians, wł. O. Braz i T. Pastuszka, 
tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 62

4 (96) EURO DAHESS MNM (DE) og. s. 5 l., hod. Günay Equestrian Invest GmbH, 
wł. Günay Equestrian Invest GmbH, tr lek. wet. S. Zawgorodny dż. A. Reznikov 58

5 (94) CHILL FORCE (NL) og. s. 4 l., hod. H., M., J. i A. Klein, wł. O. Braz i T. Pastuszka, 
tr T. Pastuszka dż. M. Abik 61

6 (65) MUFID wał. s. 6 l., tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 60
7 (94) L’EAU DU GANGE (FR) og. s. 5 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 62

2’06.5” (23.9-35-33.6-34); silnie wysyłany; 1½-7-1½-½-5-8
ZWC 24,20 PDK 11,20 TRJ 141,10 TPL 133,70 DBL-DWJ nie traf. 

129 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340) (seria A)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa
dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

1 (61) PAGANELL og. kaszt. 3 l. (Abyad AA - Panonia), hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov
dż. S. Vasyutov 58

2 (61) CENOBIA kl. s. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 56
3 (79) PRIMROSE kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i M. Łojek, tr mgr M. Łojek

dż. A. Turgaev 56
4 (92) PIRRO og. s. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr A. Laskowski dż. S. Mazur 58
5 (–) ELMARI og. gn. 3 l., hod. i wł. G. Dudek, tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 58
6 (92) WILDONA kl. s. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. M. Abik 56
7 (44) CHIMLA kl. c. gn. 3 l., tr B. Głowacki dż. A. Reznikov 56½

Wycofana Wieża Nimf
1’56.9” (8.3-35.8-36.6-36.2); łatwo; 4-1½-3-5-2½-17
ZWC 9,30 PDK 29,50 TRJ 124,80 TPL 60,60 DBL-DWJ nie traf. 

130 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. 
Wagi według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze plus 5 kg, 4-letnie plus 2 kg. (1400m)

1 (84) ALJASRA (FR) kl. s. 4 l. (Majd Al Arab - Doplata), hod. i wł. Abbas Akbar Al Mulla, 
tr mgr inż. M. Romanowski pr. dż. I. Wójcik 62

2 (99) NARCYZ wał. gn. 5 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., wł. M. Kosicki i P. Nojszewski, 
tr M. Kosicki dż. S. Mazur 61
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Wycofany Fornax
1’58.1” (8.9-35.5-37.4-36.3); pewnie; 2½-5-2½-10-10
ZWC 12,20 DWJ 25,20 TRJ 127,60 DBL-DWJ nie traf. 

126 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1300m)

1 (102) NOVELINA kl. c. gn. 4 l. [Grand Presidium (USA) - Nowa Aragonia], 
hod. B. M. Tomaszewski, wł. O. Narowski, R. Świerc, B. Nowacka, tr mgr K. Ziemiański

dż. S. Vasyutov 59
2 (63) LAFAYETT og. kaszt. 6 l., hod. SK Kozienice, wł. E. Lasota, tr mgr M. Janikowski

dż. W. Szymczuk 63
3 (63) TEA kl. c. gn. 6 l., hod. SK Golejewko, wł. SK Iwno, tr I. Wróblewska dż. S. Mazur 62
4 (102) LADY ART (IRE) kl. gn. 4 l., hod. Corduff Bloodstock Ltd., wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk

pr. dż. J. Wyrzyk 57
5 (W35) NITROLAK og. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev

dż. E. Zahariev 60
6 (119) DEKRET og. k. 7 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 60

Wycofany Living Legend
1’20.4” (20.1-29.5-30.8); łatwo; 2½-¾-1-1¾-½
ZWC 16,40 DWJ 23,10 TRJ 53,20 TPL 268,80 DBL-DWJ nie traf. 

127 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1200m)

1 (95) SHALKAR (IRE) og. kaszt. 3 l. [Fast Company (IRE) - Suedehead (GB)], 
hod. J. Waldron & J. Barton, wł. B. Abdrakhmanov i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski

dż. M. Březina 59
2 (71) BRUSCHETTA kl. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski

dż. A. Reznikov 58
3 (77) DA LLANA kl. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. SK Moszna i M. Janikowski, 

tr mgr M. Janikowski dż. W. Szymczuk 58
4 (–) NA LI kl. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski

dż. S. Mazur 58
5 (W2) NAHARANA kl. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski

dż. A. Kabardov 58
6 (46) AMBER CODE (DEN) og. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

Wycofana dodatkowo Najaar (zw.)
1’15.9” (14.7-31-30.2); łatwo; 5-łeb-2½-14-7
ZWC 10,00 PDK 14,10 TRJ 52,70 TPL 49,40 DBL-DWJ 128,80
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5 (88) NORIN og. s. 3 l., hod. FHP “Giewont” Sp. z o.o., 
wł. SK Tarnawka-FHP “Giewont” Sp. z o.o. i M. Metza-Jodłowska, tr M. Jodłowski

dż. V. Popov 58
6 (88) HIMERA JR kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. W. Szymczuk 56
7 (–) ENEJ wał. s. 3 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 58

2’07.7” (22.8-33.4-34.6-36.9); łatwo; 3½-3½-1¾-1-2-daleko (49)
ZWC 33,40 158,80 TRJ 462,20 DBL-DWJ nie traf. 

133 Puchar Fundacji Lotto 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1300m)

1 (113) RAVIE DES BOURNAIS (FR) kl. kaszt. 3 l. [Barastraight (GB) - Davie (GER)], 
hod. A. Isope, Suc. P. Vischer, wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 61

2 (77) STRZELIN (IRE) og. gn. 3 l., hod. Allevamento Gialloblu srl, 
wł. A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska, tr W. Olkowski

dż. W. Szymczuk 59
3 (77) TANGO TURF (FR) og. kaszt. 3 l., hod. Ecurie Biraben, E. Vayssier i C. Biraben-Loustau, 

wł. S. Plavac i M. Łojek, tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 59
4 (87) SILVER BOY og. sk. gn. 3 l., hod. i wł. J. Klimczak, tr I. Wróblewska dż. S. Mazur 62
5 (104) MEMO og. sk. gn. 3 l., hod. K. Dobosz, wł. J. i K. Dobosz, A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk

k. dż. K. Grzybowski 58
6 (W33) KAREN kl. c. gn. 3 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 54
7 (59) ROSE KNOT (IRE) kl. kaszt. 3 l., tr J. Kozłowski dż. A. Reznikov 58

1’20.4” (19.5-29.5-31.4); silnie wysyłany; ½-1-¾-1¼-¾-¾
ZWC 21,90 PDK 62,90 TRJ 691,50 TPL 568,80 DBL-DWJ nie traf. 

134 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340) (seria C)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa 
dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

1 (79) ECHA WADI kl. s. 3 l. (Wadi Nur - Echara), hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i M. Łojek,
tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 56

2 (44) GRAND AMOUR og. s. 3 l., hod. Ł. Fabisiak, wł. R. Sumiła, tr A. Wyrzyk
dż. M. Abik 58

3 (–) ELAZER og. s. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov k. dż. P. Nakonieczny 58
4 (61) PACO og. s. 3 l., hod. i wł. C. J. Gołaszewski, tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 58
5 (79) AKIA kl. kaszt. 3 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 56
6 (79) ESKARIA kl. s. 3 l., tr mgr M. Łojek pr. dż. K. Kamińska 56

Wycofany Goltemor
1’59.5” (8.8-37.1-38.4-35.2); w walce; łeb-1¼-3½-7-3½
ZWC 23,50 DWJ 38,90 TRJ 75,30 TPL 470,90 DBL-DWJ nie traf. 
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3 (86) BINT MIRA CETI kl. gn. 4 l., hod. A. Biedrzycki, wł. A. Biedrzycki-AB GLASS, 
tr M. Jodłowski pr. dż. D. Pantchev 52½

4 (78) MUZAFFAR og. kaszt. 4 l., hod. J. Siwonia, wł. Z. Górski, tr M. Kacprzyk
dż. W. Szymczuk 61½

5 (78) PITAWAL og. gn. 4 l., hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov pr. dż. K. Kamińska 54
6 (54) ECHARUNA kl. s. 5 l., tr E. Zahariev u. J. Balcerska 62½
7 (114) STINGER og. gn. 9 l., tr R. Szpar dż. A. Reznikov 58½
8 (114) D’ACHILA kl. gn. 6 l., tr R. Szpar u. M. Sommer 50½
9 (86) BACHUS og. s. 4 l., tr W. Olkowski dż. M. Abik 53

Wycofany Newjork
1’38.9” (29.6-34.7-34.6); pewnie; 1-1½-½-szyja-1¼-nos-¾-daleko (23)
ZWC 28,70 PDK 44,90 TRJ 641,00 CZW 654,80 KWN 443,50 
TPL-DWJ, DBL-DWJ i TPL POL-FRA nie traf. 

Dzień 17 (NIEDZIELA) 25 CZERWCA 2017 r.
Pogodnie, temp. +26oC, tor elastyczny (3,3)

131 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600m)

1 (58) DAKARD og. s. 9 l. [Kharoud (FR) - Dubrava], hod. E. Gilert, wł. E. Gilert i A. Gajos-Łątka, 
tr A. Gajos-Łątka pr. dż. D. Pantchev 58

2 (73) LETBYGONESBEICONS (GB) wał. gn. 4 l., hod. J. Repard i S. Dibb, 
wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków u. K. Brygier 62

3 (108) SUWENIR og. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. P. Urbańska, tr K. Rogowski dż. A. Reznikov 62
4 (58) NEWMAN wał. c. gn. 6 l., hod. SK Golejewko, wł. SK Iwno, tr I. Wróblewska

dż. S. Mazur 62
5 (119) JAVORKA kl. c. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski

st. u. Y. Hamad 60

Wycofane Karenina i Test
1’40.5” (8.3-32.4-30.2-29.6); wysyłany; 1-szyja-3-5
ZWC 17,00 DWJ 26,40 TRJ 33,70

132 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340) (seria A)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych
do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1800m)

1 (–) SEVERUS og. s. 3 l. (Portmer - Sabatina), hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov
dż. S. Vasyutov 58

2 (70) AKTYW og. s. 3 l., hod. i wł. L. Błaszczyk, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58
3 (88) PROCESS og. kaszt. 3 l., hod. G. Sęczek, wł. G. Sęczek, tr W. Olkowski dż. S. Mazur 58
4 (88) LOLITA FATA kl. gn. 3 l., hod. L. Błachut, wł. J. Głowacki, tr J. Głowacki

dż. A. Reznikov 56
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1 (80) FARAON og. gn. 3 l. [Naaqoos (GB) - Fair N Lovely (IRE)], hod. K. Mirpuri, 
wł. Estel Studio Sp. z o. o., tr M. Kacprzyk dż. M. Abik 52½

2 (104) NORN og. gn. 3 l., hod. K. Dobosz, wł. J. i K. Dobosz, A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk
pr. dż. J. Wyrzyk 58½

3 (64) TETERIA kl. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. M. Łojek, I. i M. Wolscy, M. Zawada, 
tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 55

4 (71) STUHNA (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. i wł. V. Timoshenko, tr J. Kozłowski
pr. dż. I. Wójcik 58½

5 (72) DAWONY kl. c. gn. 3 l., hod. SK Moszna, 
wł. SK Moszna, H. Bryzek, T. Sosińska, K. Antos-Janikowska, tr mgr M. Janikowski

dż. S. Mazur 57
6 (85) INSIGNIA kl. c. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański dż. V. Popov 56½
7 (95) TUOGH SZUMAWA (FR) kl. gn. 3 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 56½
8 (104) FUENGIROLA kl. gn. 3 l., tr K. Rogowski dż. A. Reznikov 59
9 (77) BOREGA kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański pr. dż. K. Kamińska 52

10 (104) ZARAZ WRACAM og. c. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek u. J. Miedzianowska 54½

1’40.4” (7.8-29.5-32.1-31); pewnie; 2-1¼-¾-4½-szyja-3½-2-2½-2½
ZWC 23,90 PDK 26,50 TRJ 461,70 CZW 251,90 KWN 2508,70 
TPL-DWJ 2950,50 TPL POL-FRA 571,20 DBL-DWJ nie traf. 

Dzień 18 (SOBOTA) 1 LIPCA 2017 r.
Pogodnie, temp. +25oC, tor elastyczny (3,5)

138 Nagroda 8400 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800m)

1 (96) JAFEEL ATHBAH (GB) kl. s. 5 l. (Amer - Bent Bu Dhabi), hod. Athbah Stud, wł. A. Trela,
tr A. Wyrzyk pr. dż. J. Wyrzyk 58

2 (86) ADDING (GB) wał. gn. 10 l., hod. Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, 
wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski dż. P. Krowicki 62

3 (96) ALRUNA kl. gn. 4 l., hod. Z. Górski, wł. D. Zalewski, tr D. Zalewski dż. M. Abik 57
4 (66) NAWIGATOR og. s. 5 l., hod. I. Topolska, wł. M. i M. Wnorowscy, tr M. Wnorowski

k. dż. K. Grzybowski 61
5 (96) RIAD HIBAH (DE) kl. gn. 5 l., hod. M. Klein, wł. M. Mełnicki, tr M. Mełnicki

u. A. Kowalik 56
6 (–) SABRA kl. s. 4 l., tr inż. K. Zawiliński dż. A. Reznikov 57

Wycofany dodatkowo Elbros Padishah (zw.)
2’06.9” (23.1-35.1-34.1-34.6); dowolnie; 10-6-1-4-daleko (32)
ZWC 8,50 PDK 7,70 TRJ 45,60

139 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1800m)
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135 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1200m)

1 (–) ALFEA (GB) kl. kaszt. 2 l. [Kentucky Dynamite (USA) - Askania Nova (IRE)], 
hod. POE Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki

dż. W. Szymczuk 55
2 (–) MOSANTO (IRE) og. gn. 2 l., hod. Karis Bloodstock Ltd & Rathbarry Stud, 

wł. A. Zieliński, Ryszard Zieliński i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 56
3 (–) MEDROCK (IRE) og. kaszt. 2 l., hod. T. Ashley, wł. Z. Górski i K. Mirpuri, tr M. Jodłowski

dż. S. Mazur 56
4 (–) JUGANIS og. gn. 2 l., hod. SK Iwno, wł. P. Falzmann, tr K. Rogowski dż. A. Reznikov 56
5 (–) KRÓL DŻUNGLI og. kaszt. 2 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski

dż. A. Turgaev 56
6 (–) DŻARADA kl. gn. 2 l., tr E. Zahariev dż. A. Kabardov 55
7 (–) KRYSTIAN og. gn. 2 l., tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 56

1’14.8” (14.7-30.2-29.9); bardzo łatwo; 3½-¾-3½-4-7-szyja
ZWC 25,90 PDK 17,90 TRJ 34,80 TPL 433,30 DBL-DWJ nie traf. 

136 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340) (seria B)
Puchar generała Władysława Andersa 
pod patronatem honorowym Minister Anny Marii Anders 
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych 
do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1800m)

1 (–) BRASILIA kl. s. 3 l. (Portmer - Botura), hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov
dż. S. Vasyutov 56

2 (–) ALBAR og. s. 3 l., hod. i wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 58
3 (–) ERMADER wał. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski

dż. A. Reznikov 58
4 (105) WERNYUS og. kaszt. 3 l., hod. i wł. R. Ptach, tr mgr K. Ziemiański

pr. dż. K. Kamińska 58
5 (88) HARENDA kl. kaszt. 3 l., hod. i wł. G. Łątka, tr A. Gajos-Łątka pr. dż. D. Pantchev 56
6 (–) ERMILA kl. kaszt. 3 l., tr M. Kosicki dż. S. Mazur 56
7 (91) ELANDOR og. s. 3 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 58

Wycofany dodatkowo Elios (zw.)
2’12.6” (23.2-35.6-36.5-37.3); pewnie; 2-5½-3-16-daleko (25) - daleko (24)
ZWC 12,30 PDK 16,10 TRJ 605,40 CZW 1366,80 TPL 182,50 DBL-DWJ nie traf. 

137 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. 
Wagi według handikapu generalnego plus 5 kg. (1600m)
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4 (126) DEKRET og. k. 7 l., hod. SK Moszna, wł. P. Falzmann, tr K. Rogowski st. u. Y. Hamad 60
5 (110) PEREGRINO (GER) og. gn. 6 l., hod. i wł. Ch. Schriever, tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 60
6 (90) ISSACHAR (GER) og. gn. 7 l., tr W. Olkowski dż. T. Lukášek 60
7 (116) DOLLAR BOY wał. kaszt. 9 l., tr K. Rogowski dż. A. Kabardov 60

2’08.4” (34 32.1-32.2-30.1); w walce; kr.łeb-4-łeb-8-6-2
ZWC 9,80 PDK 8,00 TRJ 15,70 TPL 31,50 DBL-DWJ 128,80

142 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1300m)

1 (121) SANDO og. kaszt. 3 l. [Needham’s Fort (USA) - Sejwala], hod. M. Saniewski, 
wł. Equus Polska-W. Saniewski i M. Boruta, tr M. Boruta dż. P. Krowicki 59

2 (115) MENTALISTA (FR) og. gn. 3 l., hod. S.A. I.G.E.P., wł. A. Marczak, M. Przączak i A. Dziuba, 
tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 59

3 (–) MAJESTIC HAZE (USA) kl. kaszt. 3 l., hod. King Farm, wł. PKZ GmbH, tr J. Kozłowski
pr. dż. A. Kardanov 56

4 (104) CEDAR og. c. gn. 3 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. My First Racehorse Ltd
tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59

5 (95) BIG RED og. kaszt. 3 l., hod. R. Zieliński, A. Walicki, M. Boruta, C. Pogonowski, 
wł. R. Zieliński, C. Pogonowski, A. Walicki, tr mgr A. Walicki dż. W. Szymczuk 59

6 (95) JUKI STAR og. gn. 3 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 59
7 (–) DIALINA kl. gn. 3 l., tr T. Pastuszka dż. A. Reznikov 58

1’21.9” (20.5-30.2-31.2); wysyłany; 1-2½-1½-łeb-6-14
ZWC 19,70 PDK 21,30 TRJ 126,10 TPL 119,90 DBL-DWJ nie traf. 

143 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy, które nie biegały. (1000m)

1 (–) AREEJ (GB) kl. gn. 2 l. [Elusive Pimpernel (USA) - Human Touch (GB)], hod. Aunty Ifl, 
wł. Z. Górski i K. Mirpuri, tr M. Kacprzyk dż. T. Lukášek 56

2 (–) AKADEMIA (FR) kl. kaszt. 2 l., hod. Haras des Sablonnets i R. Chandioux, 
wł. K. i M. Wolanin i M. Kozak, tr M. Jodłowski dż. S. Mazur 56

3 (–) FORTUNE TELLER (FR) kl. k. 2 l., hod. S.C.A. Elevage de Tourgeville i H. Erculiani, 
wł. M. Gołębiowska i M. Łojek, tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 56

4 (–) UZZA kl. c. gn. 2 l., hod. GR J. Zalewska, wł. P. Urbańska, tr K. Rogowski
dż. A. Reznikov 56

5 (–) BIANCAVILLA kl. kaszt. 2 l., hod. SK Krasne, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski
dż. A. Kabardov 56

6 (–) MISS MAZOVIA kl. kaszt. 2 l., tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 56
0 (–) TIAMINA (GB) kl. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk dż. M. Abik 56

została na starcie (jeździec spadł przed minięciem kontrstartera)
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1 (85) FABULOUS ANGEL (FR) kl. kaszt. 3 l. [American Post (GB) - Fabulous Wisdom (FR)], 
hod. E.A.R.L. Haras du Taillis, wł. A. Marczak, M. Przączak i A. Dziuba, tr A. Wyrzyk

dż. M. Abik 59
2 (–) KRANTI kl. s. 3 l., hod. K. Mirpuri, wł. W. Krzemiński, tr M. Jodłowski dż. T. Lukášek 61
3 (W38) MILIONERKA kl. kaszt. 3 l., hod. M. Pokrywka, wł. B. i M. Pokrywka, tr R. Świątek

dż. S. Mazur 59
4 (95) TIME OF GLORY kl. gn. 3 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski

pr. dż. M. Szabla 57
5 (95) ZARIA RIVER (FR) kl. gn. 3 l., hod. V. Bukhtoyarov, 

wł. O. Narowski, R. Świerc, B. Nowacka, tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 59
6 (113) DYLAYLA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Turgaev 61
7 (121) SANTA EXELA kl. gn. 3 l., tr M. Kacprzyk dż. W. Szymczuk 59

1’54.8” (20.6-31.4-31.2-31.6); wysyłany; ½-3-łeb-1½-3½-16
ZWC 17,40 PDK 13,20 TRJ 132,00 DBL-DWJ 116,50

140 Nagroda 10 150 zł (5800-2320-1160-580-290)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa
dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

1 (128) BARIQ DAZZELOUR (IL) og. kaszt. 5 l. (Bariq Al Amal - Dazzelour), hod. Braz Arabians,
wł. O. Braz i T. Pastuszka, tr T. Pastuszka st. u. Y. Hamad 62

2 (107) LB NAJ (GB) wał. gn. 5 l., hod. L. Bennett, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
tr mgr inż. M. Romanowski dż. P. Krowicki 62

3 (107) DAR DUNI wał. s. 13 l., hod. K. Grudziąż, wł. K. Urbańczyk, tr K. Urbańczyk
pr. dż. I. Wójcik 60

4 (107) NEFERA kl. gn. 4 l., hod. A. Wójtowicz, wł. MB Arabians Sp. z o.o., tr W. Olkowski
dż. S. Mazur 57

5 (107) BENISSIMO og. gn. 4 l., hod. i wł. B. Zuzek, tr S. Vasyutov dż. A. Reznikov 59
6 (130) PITAWAL og. gn. 4 l., tr S. Vasyutov pr. dż. A. Kardanov 54
7 (107) HANECZKA kl. kaszt. 4 l., tr mgr K. Ziemiański dż. W. Szymczuk 57

1’51.5” (8.6-34.4-33.6-34.9); łatwo; 4½-1½-3-2½-½-5
ZWC 7,60 PDK 10,80 TRJ 40,30 TPL 26,80 DBL-DWJ nie traf. 

141 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2000m)

1 (116) NOVITOR og. gn. 5 l. [Tempelwächter (GER) - Nowela], hod. SK Iwno, 
wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski dż. S. Mazur 61

2 (131) SUWENIR og. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. P. Urbańska, tr K. Rogowski dż. A. Reznikov 61
3 (100) BRISINGR og. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. I. Wójcik, A. Zielińska, tr A. Zielińska

pr. dż. M. Szabla 58
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Komunikaty KT 3/27
Orzeczenia KO 3/22
Orzeczenia KT 3/5

Spis gonitw imiennych:

Aschabada 3/90
Bandosa 3/86
Cometa 3/42
Dandolo - Handikap Otwarcia 3/34
Dżamajki 3/44
El Paso 3/78
Errlisa - Puchar JM Rektora WUM 3/77
Golejewka 3/58
Haracza 3/78
Irandy 3/50
Iwna (Przychówku) 3/83
Jaroszówki 3/53
Kabareta 3/66

Memoriał Jerzego Jednaszewskiego 3/75
Memoriał Stanisława Sałagaja 3/54
Memoriał Tomasza Dula 3/35
Ofira 3/84
Pamira 3/57
Puchar Fundacji Lotto 3/97
Puchar Lotto 
Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland

3/58
Rulera 3/66
Skowronka 3/37
Soliny (Specjalna) 3/80
Strzegomia (Specjalna) 3/43
Uczniowska 3/69, 3/86
Warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

3/85
Widzowa 3/81
Wiosenna 3/62

SPIS TREŚCI
1’02.2” (31.8-30.4); wysyłany; 2½-2½-szyja-½-14
ZWC 23,60 PDK 8,10 TRJ 17,80 TPL 244,20 DBL-DWJ nie traf. 

144 Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
Wagi według handikapu generalnego minus 8 kg. (1600m)

1 (90) SOLIN og. kaszt. 5 l. [Belenus (GER) - Soneria], hod. SK Krasne, wł. A. Omen, 
tr mgr K. Ziemiański dż. M. Srnec 61½

2 (98) GARED wał. k. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. Futurenet Inc, tr A. Wyrzyk
pr. dż. J. Wyrzyk 62

3 (98) BAAHY (IRE) wał. sk. gn. 4 l., hod. Shadwell Estate Company Ltd, 
wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków dż. M. Zatloukal 63

4 (108) SOPRAN TAMO (ITY) og. c. gn. 6 l., hod. L. Ciampoli, wł. R. Urbański i K. Rogowski, 
tr K. Rogowski dż. T. Lukášek 60½

5 (W35) ALVANI og. gn. 4 l., hod. H. Kopel, wł. M. i H. Kopel, tr M. Borkowski dż. N. Hendzel 57
6 (58) SZAPIRO og. s. 4 l., tr M. Jodłowski dż. P. Krowicki 59
7 (z)* THUNDER THOR (IRE) og. gn. 5 l., tr W. Olkowski dż. S. Mazur 60

1’40.4” (7.8-30.4-30.8-31.4); po walce; ½-1¼-1¾-kr.łeb-1¾-1½
ZWC 25,20 PDK 31,20 TRJ 149,60 KWN 1305,10 TPL-DWJ 5555,00 DBL-DWJ nie traf. 

145 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa
dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

1 (92) EL PAIS og. sk. gn. 3 l. (Kahil Al Shaqab - El Fatha), hod. i wł. SK Janów Podlaski, 
tr S. Vasyutov dż. S. Vasyutov 58

2 (112) FEBRISTA kl. s. 3 l., hod. J. Lech, wł. K. Borowska i K. Dolińska-Witkowska, 
tr M. Kacprzyk k. dż. K. Grzybowski 56

3 (92) FOREMAN og. gn. 3 l., hod. L. Staniszewski, wł. M. Kosicki i L. Staniszewski, 
tr M. Kosicki dż. P. Krowicki 58

4 (61) WOJ og. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i M. Łojek, tr mgr M. Łojek
dż. A. Turgaev 58

5 (–) CASPAR JR og. s. 3 l., hod. J. Ryżkowski, wł. D. Zalewski, tr D. Zalewski dż. M. Abik 58
6 (–) ALTER EGO og. gn. 3 l., tr S. Vasyutov k. dż. P. Nakonieczny 58
7 (105) CIZALL og. s. 3 l., tr mgr M. Łojek dż. A. Reznikov 58

1’55.9” (8.8-35.5-36.4-35.2); pewnie; 1-4-12-2-13-daleko (88)
ZWC 8,70 PDK 24,90 TRJ 99,30 TPL 123,80 DBL-DWJ i TPL POL-FRA nie traf. 
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Druk i oprawa: Zak³ad Poligraficzny DRUK-POL, 04-522 Warszawa, ul. Zwi¹zkowa 18

05-502 Piaseczno, 
ul. Polna 6B
e-mail: zmdom@wp.pl

Wykonano na zlecenie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych


