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ORZECZENIA KOMISJI TECHNICZNEJ

nr 108 z dnia 22 września 2018 r.
W dniu 17 sierpnia 2018 r. Polski Klub Wyścigów Konnych 
otrzymał wynik z Laboratoire des Courses Hippiques  
w Verrières le Buisson (Francja) potwierdzający obec-
ność substancji prawnie zabronionej w badanej próbie, 
pobranej od ogiera Rammas Al Khalediah w dniu 28 lipca  
2018 r. po gonitwie nr 9 Nagroda Figaro (Specjalna) 
– (kat. B). Obecność substancji prawnie zabronionej  
w pobranej próbie potwierdziło badanie w laboratorium LGC  
w Fordham (Wielka Brytania), zlecone na wniosek tre-
nera konia Rammas Al Khalediah - W. Krzyszyłowicza 
oraz na wniosek właściciela konia - Polska AKF Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie. Wynik badania drugiej próbki (B) 
został przekazany do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 
w dniu 21 września 2018 r. Mając na uwadze powyższe, 
Komisja Techniczna postanowiła zdyskwalifikować ogie-
ra Rammas Al Khalediah z I-go miejsca w gonitwie nr 9 
(180) rozegranej 28 lipca 2018 r. na torze w Warszawie. 
Jednocześnie, Komisja Techniczna ustaliła następu-
jący wynik gonitwy: I m-ce – Shahad Athbah, II m-ce – 
Burkan Al Khalediah, III m-ce – Inextremo, 0. Rammas Al 
Khalediah – dyskwalifikacja z I-go miejsca.
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1, pkt 6 oraz pkt 8, § 
77 ust. 1 pkt 11, § 104 ust. 1 in principio, § 107 rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. 
U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536) w zw. z ust. 1 pkt 6 
Załącznika nr 6 regulaminu wyścigów konnych.
Uzasadnienie: W dniu 28 lipca 2018 r., na wniosek Komisji 
Technicznej, od ogiera Rammas Al Khalediah, po goni-
twie nr 9 (180), pobrana została próba w celu zbadania 
na zawartość w organizmie konia substancji prawnie 
zabronionych. W dniu 17 sierpnia 2018 r. z Laboratoire 
des Courses Hippiques w Verrières le Buisson (Francja) 
do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynął wynik 
informujący o obecności substancji prawnie zabronionej 
w badanej próbce (A). W dniu 21 sierpnia 2018 r. właści-
ciel konia Polska AKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
i trener konia W. Kryszyłowicz zostali powiadomieni o po-
zytywnym wyniku pierwszej próbki (A). W dniu 30 sierpnia 
2018 r. do Komisji Technicznej wpłynęło pismo trenera 
W. Kryszyłowicza, w którym wniósł o zbadanie drugiej 
próbki (B) w laboratorium LGC w Wielkiej Brytanii, wła-
ściciel przychylił się do wniosku trenera w piśmie, które 
wpłynęło do Komisji Technicznej w dniu 4 września 2018 r.  
W dniu 21 września 2018 r. z laboratorium LGC w Fordham 
(Wielka Brytania) do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 
wpłynął wynik potwierdzający obecność substancji praw-
nie zabronionej w badanej drugiej próbce (B). Mając na 
uwadze powyższe, Komisja Techniczna postanowiła jak 
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia właścicielowi przysługuje od-
wołanie do Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni 
od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za 
pośrednictwem Komisji Technicznej.

nr 109 z dnia 22 września 2018 r.
W dniu 22 września 2018 r., po gonitwie nr 6, Komisja 
Techniczna zarzuciła kandydatowi dżokejskiemu  
K. Grzybowskiemu nadużywanie bata względem dosia-
danego konia Gardemarin (nr 7) przez zbyt dużą liczbę 
pobudzeń na prostej finiszowej. Komisja Techniczna, po 
przesłuchaniu kandydata dżokejskiego K. Grzybowskiego, 
na podstawie obserwacji własnych oraz po analizie zapisu 
video postanowiła ukarać go karą pieniężną w wysokości 
200 złotych (słownie: dwieście złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Kandydat dżokejski K. Grzybowski nadużył 
bata w stosunku do dosiadanego konia (Gardemarin, nr 
7) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej 
(7 razy). Kandydat dżokejski K. Grzybowski przekroczył 
tym samym dopuszczalną liczbę pobudzeń, określoną  
w przepisach regulaminu wyścigów konnych, która wynosi 
6 razy. Obwiniony nie negował popełnienia zarzucanego 
mu przewinienia dyscyplinarnego. Mając na uwadze po-
wyższe, Komisja Techniczna postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 110 z dnia 22 września 2018 r.
W dniu 22 września 2018 r., po gonitwie nr 7, sędzia  
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że waga 
ucznia S. Altynbekova, dosiadającego konia Prospero  
(nr 2), sprawdzona po gonitwie okazała się niższa od wagi 
ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, na podsta-
wie dokumentacji z ważenia i po przesłuchaniu ucznia 
S. Altynbekova postanowiła ukarać go karą pieniężną 
w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych) za naru-
szenie obowiązków określonych w regulaminie wyścigów 
konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga ucznia S. Altynbekova, dosiada-
jącego konia Prospero (nr 2), sprawdzona po gonitwie 
okazała się niższa od wagi ustalonej przed gonitwą o 0,1 
kg. Obwiniony nie negował popełnienia zarzucanego mu 
przewinienia dyscyplinarnego. Mając na uwadze powyż-
sze, Komisja Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.
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nr 111 z dnia 22 września 2018 r.
W dniu 22 września 2018 r., po gonitwie nr 8, sędzia  
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że 
waga dżokeja S. Vasyutova, dosiadającego konia Peleng  
(nr 6), sprawdzona po gonitwie, okazała się wyższa od 
wagi ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, na 
podstawie dokumentacji z ważenia i po wysłuchaniu wy-
jaśnień dżokeja S. Vasyutova postanowiła ukarać go karą 
pieniężną w wysokości 150 złotych (słownie: sto pięć-
dziesiąt złotych) za naruszenie obowiązków określonych  
w regulaminie wyścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga dżokeja S. Vasyutova, dosiadają-
cego konia Peleng, sprawdzona po gonitwie wyniosła 
59,2 kg, tym samym okazała się o 1,2 kg wyższa od wagi 
ustalonej przed gonitwą, przekraczając dopuszczalną 
nadwagę po gonitwie, określoną w przepisach regulaminu 
wyścigów konnych. Przesłuchiwany dżokej S. Vasyutov 
wskazał, że napił się wody przed gonitwą i prawdopodob-
nie to było przyczyną nadwagi. Komisja Techniczna nie 
przyjęła wyjaśnień obwinionego i orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 112 z dnia 23 września 2018 r.
W dniu 23 września 2018 r., po gonitwie nr 3, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi M. Abíkowi nadużywanie 
bata względem dosiadanego konia Zvezdan (nr 2) przez 
zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej. Komisja 
Techniczna, po przesłuchaniu dż. M. Abíka, na podstawie 
obserwacji własnych oraz po analizie zapisu video posta-
nowiła ukarać go karą pieniężną w wysokości 200 złotych 
(słownie: dwieście złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej M. Abík nadużył bata w stosunku do 
dosiadanego konia (Zvezdan, nr 2) przez zbyt dużą liczbę 
pobudzeń na prostej finiszowej (7 razy). Dżokej M. Abík 
przekroczył tym samym dopuszczalną liczbę pobudzeń, 
określoną w przepisach regulaminu wyścigów konnych, 
która wynosi 6 razy. Obwiniony nie negował popełnienia 
zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego. Mając na 
uwadze powyższe, Komisja Techniczna postanowiła jak  
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 113 z dnia 23 września 2018 r.
W dniu 23 września 2018 r., po gonitwie nr 3, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi S. Mazurowi dosiadające-
mu konia Caresser (nr 3) doprowadzenie do sytuacji nie-
bezpiecznej dla jeźdźców i koni poprzez gwałtowną zmia-
nę toru jazdy na zewnętrzny na prostej finiszowej. Komisja 
Techniczna po przesłuchaniu dżokeja S. Mazura, po anali-
zie zapisu wideo oraz na podstawie obserwacji własnych, 
postanowiła ukarać dżokeja S. Mazura karą zawieszenia 
licencji na dosiadanie koni od dnia 3 października 2018 r. 
do dnia 6 października 2018 r. włącznie.
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt. 1 i pkt 7, § 113 ust. 1 
pkt 9 w zw. z § 74 pkt 4 lit. a i pkt 5 lit. g rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 
r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 
kwietnia 2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej S. Mazur, dosiadający ogiera 
Caresser, szukając przejścia na prostej finiszowej, gwał-
townie zmienił tor jazdy na zewnętrzny, zmuszając ucznia 
J. Giedyk dosiadającą ogiera Legionista (nr 6) do zmiany 
toru. Dżokej S. Mazur wykonując wyżej opisany manewr 
spowodował zagrożenia bezpieczeństwa. Przesłuchiwany 
przyznał, że wykonywany przez niego manewr zmiany 
toru jazdy, był niebezpieczny. Wskazał jednocześnie, że 
koń dosiadany przez ucznia J. Giedyk słabł i był już po-
konany. Komisja Techniczna nie przyjęła wyjaśnień dżo-
keja S. Mazura i orzekła jak w sentencji. Równocześnie 
Komisja Techniczna ustaliła, że zdarzenie nie miało wpły-
wu na wynik gonitwy.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 114 z dnia 23 września 2018 r.
W dniu 23 września 2018 r., po gonitwie nr 5, Komisja 
Techniczna Komisja Techniczna zarzuciła dżokejowi  
M. Srnecowi naruszenie przepisu rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych polegające na nad-
użyciu bata względem dosiadanego konia Jam Julietta  
(nr 6) przez dwukrotne podniesienie ręki z batem powyżej 
linii barku (ramienia). Komisja Techniczna, na podstawie 
obserwacji własnych, po analizie zapisu wideo i po prze-
słuchaniu dżokeja M. Srneca postanowiła ukarać go karą 
pieniężną w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych). 
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej M. Srnec na prostej finiszowej nad-
użył bata w stosunku do dosiadanego konia Jam Julietta 
przez dwukrotne podniesienie ręki z batem powyżej linii 
barku (ramienia). Dżokej M. Srnec nie kwestionował po-
pełnienia zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego. 
W związku z powyższym Komisja Techniczna postanowiła 
jak w sentencji.
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Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 115 z dnia 23 września 2018 r.
W dniu 23 września 2018 r., przed gonitwą nr 7, trener  
K. Urbańczyk (koń nr 6 Fire Fly) zgłosiła Komisji 
Technicznej brak barw wyścigowych zarejestrowanych dla 
stajni Wex. W związku z powyższym Komisja Techniczna 
zarzuciła trenerowi K. Urbańczyk użycie w gonitwie nr 7 
barw innych niż te, które zostały zarejestrowane dla staj-
ni Wex. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu trenera  
K. Urbańczyk, postanowiła ukarać ją karą pieniężną w wy-
sokości 50 złotych (pięćdziesiąt złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 116 ust. 2 roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych 
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Trener klaczy Fire Fly K. Urbańczyk wyja-
śniła, że zapomniała zabrać barw wyścigowych zarejestro-
wanych dla stajni Wex, a starszy uczeń J. Grzybowska bę-
dzie dosiadać klaczy w innych barwach. Mając na uwadze 
powyższe, Komisja Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 116 z dnia 30 września 2018 r.
W dniu 6 września 2018 r. Polski Klub Wyścigów Konnych 
otrzymał wynik z Laboratoire des Courses Hippiques  
w Verrières le Buisson (Francja) potwierdzający obecność 
substancji prawnie zabronionych w badanej próbie, po-
branej od klaczy Basalah Al Khalediah w dniu 12 sierpnia 
2018 r. po gonitwie nr 4. Obecność substancji prawnie 
zabronionych w pobranej próbie potwierdziło badanie  
w laboratorium LGC w Fordham (Wielka Brytania), zleco-
ne na wniosek właściciela konia - Polska AKF Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Wynik badania drugiej próbki (B) 
został przekazany do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 
w dniu 24 września 2018 r. Mając na uwadze powyższe, 
Komisja Techniczna postanowiła zdyskwalifikować klacz 
Basalah Al Khalediah z I-go miejsca w gonitwie nr 4 (220) 
rozegranej 12 sierpnia 2018 r. na torze w Warszawie. 
Jednocześnie, Komisja Techniczna ustaliła następujący 
wynik gonitwy: I m-ce – Inextremo, II m-ce – Shehana 
Al Khalediah, III m-ce – Salman Al Khalediah, IV m-ce – 
Albar, V m-ce – Adash, 0. Basalah Al Khalediah – dyskwa-
lifikacja z I-go miejsca. 
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1, pkt 6 oraz pkt 8, § 
77 ust. 1 pkt 11, § 104 ust. 1 in principio, § 107 rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U.  
z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536) w zw. z ust. 1 pkt 6 załącz-
nika nr 6 regulaminu wyścigów konnych.

Uzasadnienie: W dniu 12 sierpnia 2018 r., na wniosek 
Komisji Technicznej, od klaczy Basalah Al Khalediah, po 
gonitwie nr 4 (220), pobrana została próba w celu zbada-
nia na zawartość w organizmie konia substancji prawnie 
zabronionych. W dniu 6 września 2018 r. z Laboratoire 
des Courses Hippiques w Verrières le Buisson (Francja) 
do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynął wynik 
informujący o obecności dwóch substancji prawnie za-
bronionych w badanej próbce (A). W dniu 8 września 
2018 r. i odpowiednio 11 września 2018 r. trener konia  
W. Kryszyłowicz i właściciel konia Polska AKF Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie zostali powiadomieni o pozy-
tywnym wyniku pierwszej próbki (A). W dniu 11 września  
2018 r. do Komisji Technicznej wpłynęło pismo wła-
ściciela dotyczące zlecenia badania drugiej próbki (B)  
w laboratorium LGC w Wielkiej Brytanii. W dniu 24 wrze-
śnia 2018 r. z laboratorium LGC w Fordham (Wielka 
Brytania) do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynął 
wynik potwierdzający obecność dwóch substancji prawnie 
zabronionych w badanej drugiej próbce (B). Mając na 
uwadze powyższe, Komisja Techniczna postanowiła jak 
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia właścicielowi przysługuje od-
wołanie do Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni 
od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za 
pośrednictwem Komisji Technicznej.

nr 117 z dnia 30 września 2018 r.
W dniu 7 września 2018 r. Polski Klub Wyścigów Konnych 
otrzymał wynik z Laboratoire des Courses Hippiques  
w Verrières le Buisson (Francja) potwierdzający obecność 
substancji prawnie zabronionej w badanej próbie, pobra-
nej od ogiera Octobermen w dniu 11 sierpnia 2018 r. po 
gonitwie nr 7. Poinformowani o wyniku pierwszej próbki 
(A), ani trener, ani właściciel nie wnieśli o przeprowadze-
nie badania drugiej próbki (B). Mając na uwadze powyż-
sze, Komisja Techniczna postanowiła zdyskwalifikować 
ogiera Octobermen z II-go miejsca w gonitwie nr 7 (215) 
rozegranej 11 sierpnia 2018 r. na torze w Warszawie. 
Jednocześnie, Komisja Techniczna ustaliła następujący 
wynik gonitwy: I m-ce – Dargo, II m-ce – Pianissima, III 
m-ce – Nuweliya, IV m-ce – Zawieja, V m-ce – Chibichibi 
, VI m-ce – Burruchaga, VII m-ce – Muza Degasa, VIII 
m-ce – Afina Pallada , 0. Octobermen – dyskwalifikacja 
z II-go miejsca. 
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1, pkt 6 oraz pkt 8, § 
77 ust. 1 pkt 11, § 104 ust. 1 in principio, § 107 rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U.  
z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536) w zw. z ust. 1 pkt 6 załącz-
nika nr 6 regulaminu wyścigów konnych.
Uzasadnienie: W dniu 11 sierpnia 2018 r., na wniosek 
Komisji Technicznej, od ogiera Octobermen, po goni-
twie nr 7 (215), pobrana została próba w celu zbadania 
na zawartość w organizmie konia substancji prawnie 
zabronionych. W dniu 6 września 2018 r. z Laboratoire 
des Courses Hippiques w Verrières le Buisson (Francja) 
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do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynął wynik 
informujący o obecności substancji prawnie zabronionej 
w badanej próbce (A). W dniu 8 września 2018 r. (odbiór 
pisma w dniu 8 września 2018 r.) i odpowiednio 11 wrze-
śnia 2018 r. (odbiór pisma w dniu 17 września 2018 r.) 
trener konia W. Kryszyłowicz i właściciel konia Stadnina 
Koni Kozienice Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach zostali 
powiadomieni o pozytywnym wyniku pierwszej próbki (A). 
Do dnia 30 września 2018 r. nie nadeszła żadna kore-
spondencja od trenera, ani od właściciela konia. W roz-
mowie telefonicznej trener W. Kryszyłowicz oświadczył, że 
rezygnuje z przeprowadzenia badania drugiej próbki (B). 
Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna posta-
nowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia właścicielowi przysługuje od-
wołanie do Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni 
od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za 
pośrednictwem Komisji Technicznej.

nr 118 z dnia 30 września 2018 r.
W dniu 30 września 2018 r., po złożeniu zawiadomienia 
przez trenera M. Romanowskiego, Komisja Techniczna 
wszczęła czynności wyjaśniające dotyczące zdarzenia 
z udziałem dżokeja A. Reznikova i dżokeja A. Turgaeva, 
jakie miało miejsce w pomieszczeniu z wagą podczas 
ważenia po gonitwie nr 7 rozgrywanej w dniu 22 wrze-
śnia 2018 r., a następnie w szatni. Komisja Techniczna 
po przesłuchaniu sędziego u wagi P. Wroczyńskiego, 
dżokeja A. Turgaeva, dżokeja A. Reznikova, dżokeja  
S. Vasyutova oraz po analizie zapisu wideo postano-
wiła ukarać: 1. dżokeja A. Reznikova karą pieniężną  
w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych), 2. dżokeja  
A. Turgaeva karą pieniężną w wysokości 100 złptych 
(słownie: sto złotych) za naruszenie regulaminu wyścigów 
konnych poprzez naruszenie porządku w lokalu należą-
cym do toru wyścigowego.
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 113 ust. 
1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów 
konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Z zeznań świadków, obwinionych i z zapisu 
wideo z pomieszczenia z wagą wynika, że pomiędzy dżo-
kejem A. Reznikovem i dżokejem A. Turgaevem doszło 
do ostrej wymiany zdań, kierowania wzajemnie zarzutów 
dotyczących przebiegu gonitwy nr 7 rozgrywanej w dniu 
22 września 2018 r. oraz do naruszenia nietykalności 
cielesnej. Nieporozumienie ostatecznie zostało załago-
dzone przez innych jeźdźców obecnych w tym czasie 
w szatni. Dżokej A. Turgaev ani dżokej A. Reznikov nie 
potrafili wyjaśnić, dlaczego ewentualnych zastrzeżeń do 
przebiegu gonitwy nie zgłosili do Komisji Technicznej. 
Komisja Techniczna oceniła zachowanie ww. jeźdźców 
jako naganne i nieprzystające do rywalizacji sportowej. 
Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna orzekła 
jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia 

doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za po-
średnictwem Komisji Technicznej.

nr 119 z dnia 30 września 2018 r.
W dniu 30 września 2018 r., po gonitwie nr 7, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi A. Turgaevowi naduży-
wanie bata względem dosiadanego konia Rain And Sun 
(nr 9) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej fini-
szowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu dżokeja 
A. Turgaeva, na podstawie obserwacji własnych oraz po 
analizie zapisu video postanowiła ukarać go karą pienięż-
ną w wysokości 600 złotych (słownie: sześćset złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej A. Turgaev nadużył bata w sto-
sunku do dosiadanego konia (Rain and Sun, nr 9) przez 
zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej (9 razy). 
Dżokej A. Turgaev przekroczył tym samym dopuszczalną 
liczbę pobudzeń, określoną w przepisach Regulaminu 
Wyścigów Konnych, która wynosi 6 razy. Obwiniony nie 
negował popełnienia zarzucanego mu przewinienia dys-
cyplinarnego. Wymierzając karę, Komisja Techniczna 
miała na uwadze, że jest to trzecie przewinienie dżokeja 
A. Turgaeva w bieżącym sezonie wyścigowym dotyczą-
ce nadużycia bata poprzez przekroczenie dopuszczalnej 
liczby uderzeń (orzeczenie Komisji Technicznej nr 59  
z dnia 7 lipca 2018 r. oraz orzeczenie Komisji Technicznej 
nr 89 z dnia 1 września 2018 r.). W związku z powyższym 
Komisja Techniczna postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 120 z dnia 30 września 2018 r.
W dniu 30 września 2018 r., po gonitwie nr 7, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi T. Lukáškowi nadużywa-
nie bata względem dosiadanego konia Height of Beauty 
(nr 1) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej fini-
szowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu dżokeja  
T. Lukáška, na podstawie obserwacji własnych oraz po 
analizie zapisu video postanowiła ukarać go karą pienięż-
ną w wysokości 400 złotych (słownie: czterysta złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej T. Lukášek nadużył bata w stosun-
ku do dosiadanego konia (Height of Beauty, nr 1) przez 
zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej (7 razy). 
Dżokej T. Lukášek przekroczył tym samym dopuszczal-
ną liczbę pobudzeń, określoną w przepisach regulaminu 
wyścigów konnych, która wynosi 6 razy. Obwiniony nie 
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negował popełnienia zarzucanego mu przewinienia dys-
cyplinarnego. Wymierzając karę, Komisja Techniczna 
miała na uwadze, że jest to drugie przewinienie dżokeja 
T. Lukáška w bieżącym sezonie wyścigowym dotyczące 
nadużycia bata poprzez przekroczenie dopuszczalnej 
liczby uderzeń (orzeczenie Komisji Technicznej nr 55  
z dnia 1 lipca 2018 r.). W związku z powyższym Komisja 
Techniczna postanowiła jak w sentencji. 
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 121 z dnia 6 października 2018 r.
W dniu 6 października 2018 r., po gonitwie nr 4, Komisja 
Techniczna zarzuciłastarszemu uczniowi K. Mazurowi 
nadużywanie bata względem dosiadanego konia Dhafar 
Al Khalediah (nr 2) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na 
prostej finiszowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu 
starszego ucznia K. Mazura, na podstawie obserwacji 
własnych oraz po analizie zapisu video postanowiła uka-
rać go karą pieniężną w wysokości 200 złotych (słownie: 
dwieście złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Starszy uczeń K. Mazur nadużył bata  
w stosunku do dosiadanego konia (Dhafar Al Khalediah, 
nr 2) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej fini-
szowej (7 razy). Starszy uczeń K. Mazur przekroczył 
tym samym dopuszczalną liczbę pobudzeń, określoną  
w przepisach regulaminu wyścigów konnych, która wynosi 
6 razy. Obwiniony nie negował popełnienia zarzucanego 
mu przewinienia dyscyplinarnego. W związku z powyż-
szym Komisja Techniczna postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 122 z dnia 6 października 2018 r.
W dniu 6 października 2018 r., po gonitwie nr 8, Komisja 
Techniczna zarzuciładżokejowi M. Kryszyłowicz nad-
używanie bata względem dosiadanego konia Camal 
Galib (nr 1) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej 
finiszowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu dżokeja  
M. Kryszyłowicz, na podstawie obserwacji własnych 
oraz po analizie zapisu video postanowiła ukarać ją karą 
pieniężną w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście 
złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Dżokej M. Kryszyłowicz nadużyła bata  
w stosunku do dosiadanego konia (Camal Galib, nr 1) 
przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej  
(7 razy). Dżokej M. Kryszyłowicz przekroczyła tym samym 
dopuszczalną liczbę pobudzeń, określoną w przepisach 
regulaminu wyścigów konnych, która wynosi 6 razy. 
Obwiniona nie negowała popełnienia zarzucanego jej 
przewinienia dyscyplinarnego. W związku z powyższym 
Komisja Techniczna postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 123 z dnia 7 października 2018 r.
W dniu 7 października 2018 r., po gonitwie nr 1, sędzia  
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że waga 
praktykanta dżokejskiego D. Pantchev, dosiadającej konia 
Lafayett (nr 7), sprawdzona po gonitwie, okazała się wyż-
sza od wagi ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, 
na podstawie dokumentacji z ważenia i po wysłuchaniu 
wyjaśnień praktykanta dżokejskiego D. Pantchev posta-
nowiła ukarać ją karą pieniężną w wysokości 150 złotcy 
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za naruszenie obowiąz-
ków określonych w regulaminie wyścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga praktykanta dżokejskiego  
D. Pantchev, dosiadającej konia Lafayett, sprawdzona 
po gonitwie wyniosła 59,1 kg, tym samym okazała się  
o 1,1 kg wyższa od wagi ustalonej przed gonitwą, przekra-
czając tym samym dopuszczalną nadwagę po gonitwie, 
określoną w przepisach regulaminu wyścigów konnych. 
Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna orzekła jak  
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 124 z dnia 7 października 2018 r.
W dniu 7 października 2018 r., po gonitwie nr 1, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi V. Popovowi nadużywa-
nie bata względem dosiadanego konia Subiectum (nr 6) 
przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej. 
Komisja Techniczna, po przesłuchaniu dżokeja V. Popova, 
na podstawie obserwacji własnych oraz po analizie zapisu 
video postanowiła ukarać go karą zawieszenia licencji na 
dosiadanie koni od dnia 17 października 2018 r. do dnia 
23 października 2018 r. włącznie.
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
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Uzasadnienie: Dżokej V. Popov nadużył bata w stosunku 
do dosiadanego konia (Subiectum, nr 6) przez zbyt dużą 
liczbę pobudzeń na prostej finiszowej (7 razy). Dżokej V. 
Popov przekroczył tym samym dopuszczalną liczbę po-
budzeń, określoną w przepisach regulaminu wyścigów 
konnych, która wynosi 6 razy. Obwiniony nie negował 
popełnienia zarzucanego mu przewinienia dyscyplinar-
nego. Wymierzając karę, Komisja Techniczna miała na 
uwadze, że jest to szóste przewinienie dżokeja V. Popova 
w bieżącym sezonie wyścigowym dotyczące nadużycia 
bata poprzez przekroczenie dopuszczalnej liczby uderzeń 
(orzeczenie Komisji Technicznej nr 48 z dnia 23 czerwca 
2018 r., nr 83 z dnia 25 sierpnia 2018 r., nr 87 z 26 sierpnia 
2018 r., nr 88 z 1 września 2018 r. oraz nr 106 z dnia 16 
wrzesnia 2018 r.) a wymierzane dotychczas kary nie wpły-
nęły na zmianę zachowania obwinionego. W związku z po-
wyższym Komisja Techniczna postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 125 z dnia 7 października 2018 r.
W dniu 7 października 2018 r., po gonitwie nr 2, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi K. Grzybowskiemu nad-
używanie bata względem dosiadanego konia Burkan 
Al Khalediah (nr 3) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na 
prostej finiszowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu 
dżokeja K. Grzybowskiego, na podstawie obserwacji wła-
snych oraz po analizie zapisu video postanowiła ukarać go 
karą pienieżną w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta 
złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej K. Grzybowski nadużył bata  
w stosunku do dosiadanego konia (Burkan Al Khalediah, 
nr 3) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej  
(7 razy). Dżokej K. Grzybowski przekroczył tym samym 
dopuszczalną liczbę pobudzeń, określoną w przepi-
sach regulaminu wyścigów konnych, która wynosi 6 
razy. Obwiniony nie negował popełnienia zarzucanego 
mu przewinienia dyscyplinarnego. Wymierzając karę, 
Komisja Techniczna miała na uwadze, że jest to drugie 
przewinienie dżokeja K. Grzybowskiego w bieżącym se-
zonie wyścigowym dotyczące nadużycia bata poprzez 
przekroczenie dopuszczalnej liczby uderzeń (orzeczenie 
Komisji Technicznej nr 109 z dnia 22 września 2018 r.). W 
związku z powyższym Komisja Techniczna postanowiła jak  
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 126 z dnia 7 października 2018 r.
W dniu 7 października 2018 r., przed gonitwą nr 4 Komisja 
Techniczna zarzuciła trenerowi K. Zawilińskiemu naru-
szenie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulami-
nu wyścigów konnych polegające na nieuzyskaniu zgody 
jeźdźca D. Pantchev na dosiadanie konia Marsat w go-
nitwie nr 4. Komisja Techniczna po przesłuchaniu trenera 
K. Zawilińskiego, praktykanta dżokejskiego D. Pantchev 
postanowiła ukarać trenera K. Zawilińskiego karą pienięż-
ną w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7 i § 113 ust. 1 
pkt 9 w zw. z § 34 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536). 
Uzasadnienie: W dniu 7 października 2018 r. prakty-
kant dżokejski D. Pantchev poinformowała Komisję 
Techniczną, że w dniu zapisu konia Marsat do gonitwy nr 
4 trener K. Zawiliński nie uzgadniał z nią dosiadu. Trener 
K. Zawiliński potwierdził, że nie uzgadniał dosiadu z prak-
tykantem dżokejskim D. Pantchev przed zapisem do goni-
twy. W związku z powyższym Komisja Techniczna orzekła 
jak w sentencji. 
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 127 z dnia 7 października 2018 r.
W dniu 7 października 2018 r., przed gonitwą nr 4 Komisja 
Techniczna zarzuciła trenerowi J. Kozłowskiemu naru-
szenie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulami-
nu wyścigów konnych polegające na nieuzyskaniu zgody 
jeźdźca K. Mazura na dosiadanie konia Vrom Kossack  
w gonitwie nr 4. Komisja Techniczna po przesłuchaniu 
trenera J. Kozłowskiego, starszego ucznia K. Mazura po-
stanowiła ukarać trenera J. Kozłowskiego karą pieniężną  
w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7 i § 113 ust. 1 
pkt 9 w zw. z § 34 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: W dniu 6 października 2018 r. trener  
J. Kozłowski poinformował Komisję Techniczną, że w dniu 
zapisu konia Vrom Kossack do gonitwy nr 4 rozgrywanej  
w dniu 7 października 2018 r. nie uzgadniał dosiadu ze 
starszym uczniem K. Mazurem. Okazało się, że starszy 
uczeń K. Mazur będzie dosiadał koni w dniu 7 październi-
ka 2018 r. we Wrocławiu i nie będzie mógł jechać 7 paź-
dziernika 2018 r. w Warszawie na koniu Vrom Kossack. 
W związku z powyższym, Komisja Techniczna orzekła jak 
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia 
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doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 128 z dnia 7 października 2018 r.
W dniu 7 października 2018 r., po gonitwie nr 5, sędzia  
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że waga 
dżokeja A. Reznikova, dosiadającego konia Noble Eagle 
(nr 7), sprawdzona po gonitwie, okazała się wyższa od 
wagi ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, na 
podstawie dokumentacji z ważenia i po wysłuchaniu wy-
jaśnień dżokeja A. Reznikova postanowiła ukarać go karą 
pieniężną w wysokości 150 złotych (słownie: sto pięć-
dziesiąt złotych) za naruszenie obowiązków określonych  
w regulaminie wyścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga dżokeja A. Reznikova, dosiadające-
go konia Noble Eagle, sprawdzona po gonitwie wyniosła 
58,1 kg, tym samym okazała się o 1,1 kg wyższa od wagi 
ustalonej przed gonitwą, przekraczając dopuszczalną 
nadwagę po gonitwie, określoną w przepisach regulaminu 
wyścigów konnych. Mając na uwadze powyższe, Komisja 
Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 129 z dnia 7 października 2018 r.
W dniu 7 października 2018 r., po gonitwie nr 8, sędzia  
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że waga 
dżokeja A. Kabardova, dosiadającego konia Trojka (nr 1), 
sprawdzona po gonitwie, okazała się wyższa od wagi usta-
lonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, na podstawie 
dokumentacji z ważenia i po wysłuchaniu wyjaśnień dżo-
keja A. Kabardova postanowiła ukarać go karą pieniężną 
w wysokości 150 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) 
za naruszenie obowiązków określonych w regulaminie wy-
ścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga dżokeja A. Kabardova, dosiada-
jącego konia Trojka, sprawdzona po gonitwie wyniosła 
58,4 kg, tym samym okazała się o 1,4 kg wyższa od wagi 
ustalonej przed gonitwą, przekraczając dopuszczalną 
nadwagę po gonitwie, określoną w przepisach regulaminu 
wyścigów konnych. Mając na uwadze powyższe, Komisja 
Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 130 z dnia 13 października 2018 r.
W dniu 13 października 2018 r., po gonitwie nr 2, sędzia 
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że waga 
starszego ucznia R. Kułagi, dosiadającej konia Makayla 
(nr 5), sprawdzona po gonitwie, okazała się wyższa od 
wagi ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, na 
podstawie dokumentacji z ważenia i po wysłuchaniu wy-
jaśnień starszego ucznia R. Kułagi postanowiła ukarać 
ją karą pieniężną w wysokości 100 złotych (słownie: sto 
złotych) za naruszenie obowiązków określonych w regula-
minie wyścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga starszego ucznia R. Kułagi, dosia-
dającej konia Makayla, sprawdzona po gonitwie wyniosła 
59,9 kg, tym samym okazała się o 1,4 kg wyższa od wagi 
ustalonej przed gonitwą (58,5 kg), przekraczając dopusz-
czalną nadwagę po gonitwie, określoną w przepisach 
regulaminu wyścigów konnych. Obwiniona wskazała, że 
bezpośrednio przed gonitwą napiła się elektrolitów i nie 
zdążyła ponownie sprawdzić wagi. Komisja Techniczna 
nie przyjęła wyjaśnień obwinionej i mając na uwadze po-
wyższe, orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 131 z dnia 13 października 2018 r.
W dniu 13 września 2018 r. Polski Klub Wyścigów 
Konnych otrzymał wynik z Laboratoire des Courses 
Hippiques w Verrières le Buisson (Francja) potwier-
dzający obecność substancji prawnie zabronionych  
w badanej próbie, pobranej od klaczy Basalah Al Khalediah 
w dniu 25 sierpnia 2018 r. po gonitwie nr 7. Poinformowani 
o wyniku pierwszej próbki (A), ani trener, ani właściciel 
nie wnieśli o przeprowadzenie badania drugiej próbki 
(B). Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna 
postanowiła zdyskwalifikować klacz Basalah Al Khalediah  
z I-go miejsca w gonitwie nr 7 (249) rozegranej 25 sierp-
nia 2018 r. na torze w Warszawie. Jednocześnie, Komisja 
Techniczna ustaliła następujący wynik gonitwy: I m-ce – 
Mohacz, II m-ce – Lazom Al Khalediah, III m-ce – Aktyw, 
IV m-ce – Brasilia, V m-ce – Monther Al Khalediah, VI 
m-ce- Matar, VII m-ce – Severina, VIII m-ce – Pinki Pay, IX 
m-ce – Adash, 0. Basalah Al Khalediah – dyskwalifikacja 
z I-go miejsca.
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1, pkt 6 oraz pkt 8, § 
77 ust. 1 pkt 11, § 104 ust. 1 in principio, § 107 rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 
z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536) w związku z ust. 1 pkt 6 
załącznika nr 6 regulaminu wyścigów konnych.
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Uzasadnienie: W dniu 25 sierpnia 2018 r., na wniosek 
Komisji Technicznej, od klaczy Basalah Al Khalediah, po 
gonitwie nr 7 (249), pobrana została próba w celu zbada-
nia na zawartość w organizmie konia substancji prawnie 
zabronionych. W dniu 13 września 2018 r. z Laboratoire 
des Courses Hippiques w Verrières le Buisson (Francja) 
do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynął wynik 
informujący o obecności dwóch substancji prawnie zabro-
nionych w badanej próbce (A). W dniu 24 września 2018 r. 
trener konia W. Kryszyłowicz i właściciel konia Polska AKF 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (odbiór przesyłki w dniu 
26.09.2018 r.) zostali powiadomieni o pozytywnym wyniku 
pierwszej próbki (A). Do dnia 13 października 2018 r. nie 
nadeszła żadna korespondencja od trenera, ani od wła-
ściciela konia dotycząca przeprowadzenia badania drugiej 
próbki (B). W dniu 4 października 2018 r. w rozmowie tele-
fonicznej trener W. Kryszyłowicz oświadczył, że rezygnuje 
z przeprowadzenia badania drugiej próbki (B). Mając na 
uwadze powyższe, Komisja Techniczna postanowiła jak 
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia właścicielowi przysługuje od-
wołanie do Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni 
od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za 
pośrednictwem Komisji Technicznej.

nr 132 z dnia 13 października 2018 r.
W dniu 13 października 2018 r., po gonitwie nr 9, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi A. Reznikovowi nad-
używanie bata względem dosiadanego konia Targa  
(nr 7) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej fini-
szowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu dżokeja  
A. Reznikova, na podstawie obserwacji własnych oraz po 
analizie zapisu video postanowiła ukarać go karą pienięż-
ną w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej A. Reznikov nadużył bata w stosun-
ku do dosiadanego konia (Targa, nr 7) przez zbyt dużą 
liczbę pobudzeń na prostej finiszowej (7 razy). Dżokej  
A. Reznikov przekroczył tym samym dopuszczalną liczbę 
pobudzeń, określoną w przepisach regulaminu wyścigów 
konnych, która wynosi 6 razy. Obwiniony nie negował po-
pełnienia zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego. 
Wymierzając karę, Komisja Techniczna miała na uwa-
dze, że jest to drugie tego rodzaju przewinienie dżokeja  
A. Reznikova w bieżącym sezonie wyścigowym (orzecze-
nie nr 79 z dnia 12 sierpnia 2018 r.). W związku z po-
wyższym Komisja Techniczna postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 133 z dnia 13 października 2018 r.
W dniu 13 października 2018 r., przed gonitwą nr 3 oraz 
przed gonitwą nr 6, sędzia u wagi P. Wroczyński zgłosił 
Komisji Technicznej, że w gonitwie nr 3 dżokej A. Reznikov 
będzie dosiadał konia Taraka pod wagą 58 kg zamiast 
56 kg, natomiast w gonitwie nr 6 będzie dosiadał konia 
Księżna Anna pod wagą 58 kg zamiast 57,5 kg. Komisja 
Techniczna po przesłuchaniu dżokeja A. Reznikova posta-
nowiła ukarać go karą pieniężną w wysokości 50 złotych 
(słownie: pięćdziesiąt złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7 i § 113 ust. 1 
pkt 9 w zw. z § 36 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej A. Reznikov w gonitwie nr 3 roz-
grywanej w dniu 13 października 2018 r. dosiadał konia 
Taraka z wagą zwiększoną o 2 kg (waga niesiona przez 
konia w gonitwie - 58 kg), a w gonitwie nr 6 rozgrywanej  
w dniu 13 października 2018 r. dosiadał konia Księzna 
Anna z wagą zwiększoną o 0,5 kg (waga niesiona przez 
konia w gonitwie - 58 kg), w czym naruszył obowiązek 
związany z pisemnym oświadczeniem złożonym do 
PKWK dotyczącym zadeklarowanej minimalnej wagi w se-
zonie 2018, która została określona na 57 kg. Obwiniony 
dżokeja A. Reznikov nie negował popełnienia zarzucane-
go mu przewinienia. Mając na uwadze powyższe, Komisja 
Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 134 z dnia 14 października 2018 r.
Po gonitwie nr 1 rozgrywanej w dniu 14 październi-
ka 2018 r., Komisja Techniczna zarzuciła dżokejowi  
D. Petryakovowi dosiadającemu konia Angara (nr 6) złą 
technicznie jazdę i doprowadzenie do sytuacji niebez-
piecznej dla jeźdźców i koni poprzez usiłowanie wjechania 
pomiędzy galopujące przed nim ogiera Pilecki (kandydat 
dżokejski J. Wyrzyk, nr 5) i ogiera The Auld Hoose (star-
szy uczeń J. Grzybowska, nr 8) mimo braku wystarcza-
jąco miejsca pomiędzy końmi, co doprowadziło do po-
trącenia galopującego po jego prawej stronie ogiera The 
Auld Hoose (nr 8) dosiadanego przez starszego ucznia  
J. Grzybowską, co z kolei wymusiło zmianę toru jazdy 
przez dżokeja M. Srneca dosiadającego konia Lanaphor 
(7). Komisja Techniczna po przesłuchaniu starszego 
ucznia J. Grzybowskiej, dżokeja D. Petryakova, po anali-
zie zapisu wideo oraz na podstawie obserwacji własnych, 
postanowiła ukarać dżokeja D. Petryakova karą pieniężną 
300 złotych (słownie: trzysta złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt. 1 i pkt 7, § 113 ust. 
1 pkt. 9 w zw. z § 74 pkt 4 lit. a i pkt 6 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca  
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U.  
z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
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Uzasadnienie: Dżokej D. Petryakov, dosiadający klaczy 
Angara, galopując w środku stawki, mimo braku miejsca, 
usiłował na prostej finiszował wjechać między galopują-
ce przed nim konie, mimo braku wystarczająco miejsca, 
czym doprowadził do sytuacji niebezpiecznej dla innych 
uczestników gonitwy. Wykonując manewr, potrącił galopu-
jącego po jego prawej stronie ogiera The Auld Hoose (nr 
8) dosiadanego przez starszego ucznia J. Grzybowską, 
co z kolei wymusiło zmianę toru jazdy przez dżokeja  
M. Srneca dosiadającego konia Lanaphor (7). 
Przesłuchany dżokej D. Petryakov wskazał, że po tym, jak 
dosiadany przez niego koń został „zamknięty” w stawce, 
próbował znaleźć miejsce do finiszowania między końmi. 
Przyznał, że wykonując manewr, spowodował niebez-
pieczną sytuację dla innych uczestników gonitwy.  Mając 
na uwadze powyższe, Komisja Techniczna orzekła jak  
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 135 z dnia 14 października 2018 r.
W dniu 14 października 2018 r., przed gonitwą nr 7 
Komisja Techniczna zarzuciła trenerowi B. Mazurkowi 
naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regula-
minu wyścigów konnych polegające na nieuzyskaniu zgo-
dy starszego ucznia A. Gil na dosiadanie klaczy Wanilia 
w gonitwie nr 7. Komisja Techniczna po przesłuchaniu 
trenera B. Mazurka postanowiła ukarać go karą pieniężną 
w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7 i § 113 ust. 1 
pkt 9 w zw. z § 34 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: W dniu 14 października 2018 r. trener  
B. Mazurek poinformował Komisję Techniczną, że starszy 
uczeń A. Gil w dniu rozgrywania gonitwy przebywa za gra-
nicą i wniósł o zmianę dosiadu na ucznia A. Wieczorek. 
Wskazał, że przed zapisem dosiadu starszego ucznia  
A. Gil podjął bezskuteczną próbę skontaktowania się tele-
fonicznie ze starszym uczniem A. Gil. W związku z powyż-
szym, Komisja Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 136 z dnia 14 października 2018 r.
W dniu 14 października 2018 r., po gonitwie nr 5, sędzia 
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że 
waga dżokeja A. Reznikova, dosiadającego konia Travilla  
(nr 7), sprawdzona po gonitwie, okazała się wyższa od 
wagi ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, na 
podstawie dokumentacji z ważenia i po wysłuchaniu 

wyjaśnień dżokeja A. Reznikova postanowiła ukarać go 
karą pieniężną w wysokości 150 złotych (słownie: sto 
pięćdziesiąt złotych) za naruszenie obowiązków określo-
nych w regulaminie wyścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga dżokeja A. Reznikova, dosiadają-
cego konia Travilla, sprawdzona po gonitwie wyniosła 
58,1 kg, tym samym okazała się o 1,1 kg wyższa od wagi 
ustalonej przed gonitwą, przekraczając dopuszczalną 
nadwagę po gonitwie, określoną w przepisach regulaminu 
wyścigów konnych. Mając na uwadze powyższe, Komisja 
Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 137 z dnia 14 października 2018 r.
W dniu 14 października 2018 r., po gonitwie nr 7, sędzia 
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że waga 
dżokeja K. Grzybowskiego, dosiadającego konia Hajduk 
(nr 10), sprawdzona po gonitwie, okazała się wyższa od 
wagi ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, na 
podstawie dokumentacji z ważenia i po wysłuchaniu wy-
jaśnień dżokeja K. Grzybowskiego postanowiła ukarać 
go karą pieniężną w wysokości 150 złotych (słownie: sto 
pięćdziesiąt złotych) za naruszenie obowiązków określo-
nych w regulaminie wyścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga dżokeja K. Grzybowskiego, dosia-
dającego konia Hajduk, sprawdzona po gonitwie wyniosła 
58,2 kg, tym samym okazała się o 1,2 kg wyższa od wagi 
ustalonej przed gonitwą, przekraczając dopuszczalną 
nadwagę po gonitwie, określoną w przepisach regulaminu 
wyścigów konnych. Mając na uwadze powyższe, Komisja 
Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 138 z dnia 20 października 2018 r.
W dniu 20 października 2018 r., po gonitwie nr 1, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi D. Petryakovowi nad-
używanie bata względem dosiadanego konia Invincible 
Gunner (nr 8) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej 
finiszowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu dżo-
keja D. Petryakova, na podstawie obserwacji własnych 
oraz po analizie zapisu video postanowiła ukarać go karą 
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zawieszenia licencji na dosiadanie koni od 31 październi-
ka 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r. włącznie.
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej D. Petryakov nadużył bata w sto-
sunku do dosiadanego konia (Invincible Gunner, nr 8) 
przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej 
(9 razy). Dżokej D. Petryakov przekroczył dopuszczalną 
liczbę pobudzeń, określoną w przepisach regulaminu 
wyścigów konnych, która wynosi 6 razy. Obwiniony nie 
negował popełnienia zarzucanego mu przewinienia dys-
cyplinarnego. Wymierzając karę, Komisja Techniczna 
miała na uwadze, że jest to czwarte przewinienie jeźdźca 
w bieżącym sezonie wyścigowym dotyczące nadużycia 
bata poprzez przekroczenie dopuszczalnej liczby uderzeń 
(orzeczenie Komisji Technicznej we Wrocławiu nr 7 z dnia 
29 kwietnia 2018 r., orzeczenie Komisji Technicznej we 
Wrocławiu nr 20 z dnia 29 lipca 2018 r. oraz orzeczenie 
Komisji Technicznej w Warszawie nr 73 z dnia 5 sierpnia 
2018 r.), a dotychczas wymierzane kary nie wpłynęły na 
zmianę zachowania jeźdźca. W związku z powyższym 
Komisja Techniczna postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 139 z dnia 20 października 2018 r.
W dniu 20 października 2018 r., po gonitwie nr 1, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi A. Reznikovowi naduży-
wanie bata względem dosiadanego konia Sweet City 
(nr 3) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej fini-
szowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu dżokeja  
A. Reznikova, na podstawie obserwacji własnych oraz po 
analizie zapisu video postanowiła ukarać go karą pienięż-
ną w wysokości 400 złotych (słownie: czterysta złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej A. Reznikov nadużył bata w stosun-
ku do dosiadanego konia (Sweet City, nr 3) przez zbyt dużą 
liczbę pobudzeń na prostej finiszowej (7 razy). Dżokej  
A. Reznikov przekroczył tym samym dopuszczalną liczbę 
pobudzeń, określoną w przepisach regulaminu wyścigów 
konnych, która wynosi 6 razy. Obwiniony nie negował po-
pełnienia zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego. 
Wymierzając karę, Komisja Techniczna miała na uwa-
dze, że jest to trzecie tego rodzaju przewinienie dżokeja  
A. Reznikova w bieżącym sezonie wyścigowym (orzecze-
nie nr 79 z dnia 12 sierpnia 2018 r. oraz orzeczenie nr 132 
z dnia 13 października 2018 r.). W związku z powyższym 
Komisja Techniczna postanowiła jak w sentencji.

Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 140 z dnia 20 października 2018 r.
W dniu 20 października 2018 r., po gonitwie nr 3, Komisja 
Techniczna zarzuciła starszemu uczniowi S. Abaevowi 
nadużywanie bata względem dosiadanego konia Sheblat 
Al Khalediah (nr 1) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na 
prostej finiszowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu 
starszego ucznia S. Abaeva, na podstawie obserwacji 
własnych oraz po analizie zapisu video postanowiła uka-
rać go karą pieniężnąw wysokości 300 złotych (słownie: 
trzysta złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Starszy uczeń S. Abaev nadużył bata  
w stosunku do dosiadanego konia (Sheblat Al Khalediah, 
nr 1) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej fini-
szowej (7 razy). Starszy uczeń S. Abaev przekroczył 
tym samym dopuszczalną liczbę pobudzeń, określoną  
w przepisach regulaminu wyścigów konnych, która wynosi 
6 razy. Obwiniony nie negował popełnienia zarzucanego 
mu przewinienia dyscyplinarnego. Wymierzając karę, 
Komisja Techniczna miała na uwadze, że jest to drugie 
przewinienie starszego ucznia S. Abaeva w bieżącym 
sezonie wyścigowym dotyczące nadużycia bata poprzez 
przekroczenie dopuszczalnej liczby uderzeń (orzeczenie 
Komisji Technicznej nr 102 z dnia 15 września 2018 r.). 
W związku z powyższym Komisja Techniczna postanowiła 
jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 141 z dnia 20 października 2018 r.
W dniu 20 października 2018 r., przed gonitwą nr 1, trener 
R. Piwko zgłosił sędziemu u wagi brak barw wyścigowych 
dla dżokeja M. Abíka (koń nr 5 Tudemon) zarejestrowa-
nych dla stajni Skorogoszcz R. Piwko i wskazał, że jeź-
dziec będzie dosiadał konia w barwach zarejestrowanych 
dla stajni Faworyt. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu 
trenera R. Piwki, postanowiła ukarać go karą pieniężną  
w wysokości 50 złotych (pięćdziesiąt złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 116 ust. 2 roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych 
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Trener R. Piwko przyznał, że nie dostarczył 
jeźdźcowi kurtki wyścigowej w barwach zarejestrowanych 
dla stajni Skorogoszcz R. Piwko. Mając na uwadze po-
wyższe, Komisja Techniczna orzekła jak w sentencji.
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Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 142 z dnia 20 października 2018 r.
W dniu 20 października 2018 r., przed gonitwą nr 7, trener 
A. Laskowski zgłosił sędziemu u wagi brak barw wyścigo-
wych dla starszego ucznia K. Mazura (koń nr 13 Jouri Al 
Kharrat) zarejestrowanych dla stajni Alnuaimi i wskazał, 
że jeździec będzie dosiadał konia w barwach zarejestro-
wanych dla stajni Sagittario. Po przesłuchaniu trenera 
A. Laskowskiego i na podstawie obserwacji własnych, 
Komisja Techniczna, postanowiła ukarać właściciela konia 
M. Alnuaimi karą pieniężną w wysokości 50 złotych (pięć-
dziesiąt złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 32 ust. 2 
w zw. z § 116 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regu-
laminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., 
poz. 536).
Uzasadnienie: Trener A. Laskowski wskazał, że właściciel 
konia Jouri Al Kharrat – M. Alnuaimi nie dostarczył trenero-
wi kurtki wyścigowej w barwach zarejestrowanych dla staj-
ni Alnuaimi, w związku z czym jeździec będzie dosiadał 
konia w barwach zarejestrowanych dla stajni Sagittario. 
Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna orzekła 
jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 143 z dnia 21 października 2018 r.
W dniu 21 października 2018 r., po gonitwie nr 3, Komisja 
Techniczna zarzuciła starszemu uczniowi J. Grzybowskiej 
nadużycie bata względem dosiadanego konia Purhib (nr 6) 
naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regula-
minu wyścigów konnych poprzez podniesienie ręki z ba-
tem powyżej linii barku (ramienia). Komisja Techniczna, na 
podstawie obserwacji własnych, po analizie zapisu wideo  
i po przesłuchaniu starszego ucznia J. Grzybowskiej po-
stanowiła ukarać ją karą pieniężną w wysokości 50 złotych 
(słownie: pięćdziesiąt złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Starszy uczeń J. Grzybowska na prostej 
finiszowej nadużyła bata w stosunku do dosiadanego 
konia Purhib poprzez podniesienie ręki z batem powyżej 
linii barku (ramienia). Starszy uczeń J. Grzybowska nie 
kwestionowała popełnienia zarzucanego jej przewinie-
nia dyscyplinarnego. W związku z powyższym Komisja 
Techniczna postanowiła jak w sentencji.

Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 144 z dnia 21 października 2018 r.
W dniu 21 października 2018 r., po gonitwie nr 3, Komisja 
Techniczna zarzuciła praktykantowi dżokejskiemu  
A. Kardanovowi nadużywanie bata względem dosiadane-
go konia Vrom Kossack (nr 7) przez zbyt dużą liczbę po-
budzeń na prostej finiszowej oraz przez podniesienie ręki  
z batem powyżej linii barku (ramienia). Komisja 
Techniczna, po przesłuchaniu praktykanta dżokejskiego 
A. Kardanova, na podstawie obserwacji własnych oraz po 
analizie zapisu video postanowiła ukarać go karą pienięż-
ną w wysokości 250 złotych (słownie: dwieście pięćdzie-
siąt złotych).
Podstawa prawna:: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Praktykant dżokejski A. Kardanov nadużył 
bata w stosunku do dosiadanego konia (Vrom Kossack, nr 
7) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej 
(7 razy), czym przekroczył dopuszczalną liczbę pobudzeń, 
określoną w przepisach regulaminu wyścigów konnych, 
która wynosi 6 razy, oraz pobudzając konia batem pod-
niósł rękę powyżej linii barku. Obwiniony nie negował po-
pełnienia zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego. 
W związku z powyższym Komisja Techniczna postanowiła 
jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 145 z dnia 21 października 2018 r.
W dniu 21 października 2018 r., po gonitwie nr 3, Komisja 
Techniczna zarzuciła trenerowi K. Ziemiańskiemu, że nie 
zapewnił właściwego osiodłania klaczy Haneczka (nr 5) 
do gonitwy, co spowodowało zsunięcie się siodła. Komisja 
Techniczna na podstawie własnych obserwacji, po ana-
lizie zapisu wideo wyścigu, po przesłuchaniu trenera  
K. Ziemiańskiego i starszego ucznia A. Gil, postanowiła 
ukarać trenera K. Ziemiańskiego karą pieniężną w wy-
sokości 100 złotych (słownie: sto złotych) za naruszenie 
przepisów regulaminu wyścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Na skutek niewłaściwego osiodłania klaczy 
Haneczka, podczas gonitwy zsunęło się z niej siodło, co 
stanowiło zagrożenie zarówno dla jeźdźców jak i koni bio-
rących udział w gonitwie.
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Trener K. Ziemiański potwierdził, że z konia zeszło sio-
dło z powodu jego budowy. Natomiast starszy uczeń  
A. Gil wskazała, że skontrolowała osiodłanie konia przed 
gonitwą (na padoku i bezpośrednio pod startem). Komisja 
Techniczna nie przyjęła wyjaśnień obwinionego i orzekła 
jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 146 z dnia 21 października 2018 r.
W dniu 21 października 2018 r., po gonitwie nr 5, 
Komisja Techniczna zarzuciła dżokejowi M. Srnecowi 
dosiadającemu konia Amani (nr 6) złą technicznie jazdę 
i doprowadzenie do sytuacji niebezpiecznej dla jeźdźców  
i koni poprzez wstrzymywanie konia w początkowej fazie 
gonitwy (przez 500 m), co doprowadziło do potrącenia 
innych koni biorących udział w gonitwie m.in. konia Zolix 
dosiadanego przez dżokeja M. Abíka, konia Echmeda do-
siadanego przez starszego ucznia. S. Abaeva oraz konia 
Kuwaiy dosiadanego przez dżokeja. A. Turgaeva. Komisja 
Techniczna po przesłuchaniu dżokeja M. Srneca, zastę-
pującej trenera M. Kacprzyka p. Agnieszki Kacprzyk, po 
analizie zapisu wideo oraz na podstawie obserwacji wła-
snych, postanowiła ukarać go karą zawieszenia licencji na 
dosiadanie koni od dnia 31 października 2018 r. do dnia 3 
listopada 2018 r. włącznie.
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 113 ust. 1 pkt 
9 w zw. z § 74 pkt 3, pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. g oraz pkt 6 roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych 
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej M. Srnec, dosiadający ogiera 
Amani, tłumaczył się bezwarunkowymi dyspozycjami, 
które dostał od trenera i właściciela. Przesłuchany dżo-
kej M. Srnec wskazał, że według wydanych dyspozycji 
miał „trzymać” konia, by nie prowadzić wyścigu. Podczas 
przesłuchania jeździec jednak przyznał, że miał miejsce 
do spokojnego i bezpiecznego kontynuowania gonitwy. 
Zastępująca trenera p. Agnieszka Kacprzyk wskaza-
ła dżokejowi, że „dobrze by było, żeby nie prowadził”. 
Zgodnie z § 36 ust. 2 do obowiązków jeźdźców należy 
wykonanie poleceń trenera, z wyjątkiem poleceń sprzecz-
nych z przepisami prawa lub poleceń, których wykonanie 
zmniejszyłoby szansę konia na wygranie gonitwy. W oce-
nie Komisji Technicznej, w sytuacji, gdy wykonanie dyspo-
zycji nie mogło się odbyć bez zagrożenia bezpieczeństwa 
innych uczestników gonitwy, dżokej M. Srnec powinien 
zaprzestać jego wypełniała, tym bardziej, że wskazywał, 
że koń jest trudny w prowadzeniu. W wyniku swojego po-
stępowania, dżokej M. Srnec potrącił trzy konie – Zolix, 
Kuwaiy i Echmeda i naraził na niebezpieczeństwo innych 
uczestników gonitwy. Mając na uwadze powyższe oraz 
duże doświadczenie dżokeja M. Srneca, który powi-
nien przewidzieć konsekwencje takiego postępowania, 
Komisja Techniczna orzekła jak w sentencji.

Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 147 z dnia 21 października 2018 r.
W dniu 21 października 2018 r., po gonitwie nr 7, zastę-
pujący trenera M. Krzyśków p. K. Brygier złożył protest 
przeciwko uczniowi S. Altynbekovowi dosiadającemu 
ogiera Rakija (nr 2) i starszemu uczniowi J. Grzybowskiej 
dosiadającej ogiera Party Animal (nr 1), zarzucając im po-
stępowanie niezgodne z przepisami prawa wyścigowego, 
polegające na przeszkadzaniu dosiadanemu przez dżoke-
ja S. Vasyutova koniowi Danot (nr 3) na prostej finiszowej,  
w wyniku czego dżokej S. Vasyutov nie mógł progre-
sywnie jechać i został zmuszony do zmiany toru jazdy. 
Komisja Techniczna po przesłuchaniu p. K. Brygiera za-
stępującego trenera M. Krzyśków oraz na podstawie ob-
serwacji własnych i po analizie zapisu wideo, postanowiła 
protestu nie uwzględniać.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1, § 37 ust. 2 pkt 1  
i pkt 3, § 102 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regu-
laminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., 
poz. 536).
Uzasadnienie: Komisja Techniczna po analizie zgroma-
dzonego materiału dowodowego w postaci zapisu wideo 
oraz na podstawie obserwacji przebiegu wyścigu uznała, 
że dżokej S. Vasyutov w żadnym momencie jazdy na pro-
stej finiszowej nie był zmuszony do wstrzymania dosia-
danego przez siebie konia i zaprzestania aktywnej jazdy. 
Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna orzekła 
jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 148 z dnia 27 października 2018 r.
W dniu 27 października 2018 r., po gonitwie nr 1, sędzia 
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że 
waga dżokeja A. Reznikova, dosiadającego konia Hornet  
(nr 6), sprawdzona po gonitwie, okazała się wyższa od 
wagi ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, na 
podstawie dokumentacji z ważenia i po wysłuchaniu wy-
jaśnień dżokeja A. Reznikova postanowiła ukarać go karą 
pieniężną w wysokości 150 złotych (słownie: sto pięć-
dziesiąt złotych) za naruszenie obowiązków określonych  
w regulaminie wyścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga dżokeja A. Reznikova, dosiadają-
cego konia Hornet, sprawdzona po gonitwie wyniosła 
59,8 kg, tym samym okazała się o 1,3 kg wyższa od wagi 
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ustalonej przed gonitwą, przekraczając dopuszczalną 
nadwagę po gonitwie, określoną w przepisach regulaminu 
wyścigów konnych. Mając na uwadze powyższe, Komisja 
Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 149 z dnia 28 października 2018 r.
W dniu 28 października 2018 r., po gonitwie nr 1, Komisja 
Techniczna zarzuciłastarszemu uczniowi K. Mazurowi 
nadużywanie bata względem dosiadanego konia Koniak 
(nr 8) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej fini-
szowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu starszego 
ucznia K. Mazura, na podstawie obserwacji własnych oraz 
po analizie zapisu video postanowiła ukarać go karą pie-
niężnąw wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Starszy uczeń K. Mazur nadużył bata 
w stosunku do dosiadanego konia (Koniak, nr 8) przez 
zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej (7 razy). 
Starszy uczeń K. Mazur przekroczył tym samym dopusz-
czalną liczbę pobudzeń, określoną w przepisach regula-
minu wyścigów konnych, która wynosi 6 razy. Obwiniony 
nie negował popełnienia zarzucanego mu przewinienia 
dyscyplinarnego. Wymierzając karę, Komisja Techniczna 
miała na uwadze, że jest to drugie tego rodzaju przewi-
nienie starszego ucznia K. Mazura w bieżącym sezonie 
wyścigowym dotyczące nadużycia bata poprzez prze-
kroczenie dopuszczalnej liczby uderzeń (orzeczenie 
Komisji Technicznej nr 121 z dnia 6 października 2018 r.).  
W związku z powyższym Komisja Techniczna postanowiła 
jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 150 z dnia 28 października 2018 r.
W dniu 28 października 2018 r., przed gonitwą nr 6, trener 
J. Głowacki zgłosił sędziemu u wagi brak barw wyścigo-
wych dla dżokeja A. Reznikova (koń nr 13 Wildar BS) 
zarejestrowanych dla stajni Marwel i wskazał, że jeździec 
będzie dosiadał konia w barwach zarejestrowanych dla 
stajni Mała Wieś. Komisja Techniczna, po przesłucha-
niu trenera J. Głowackiego, postanowiła ukarać go karą 
pieniężną w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt 
złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 116 ust. 2 roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych 
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Uzasadnienie: Trener J. Głowacki przyznał, że nie dostar-
czył jeźdźcowi kurtki wyścigowej w barwach zarejestro-
wanych dla stajni Marwel, ponieważ pomylił kurtki. Mając 
na uwadze powyższe, Komisja Techniczna orzekła jak  
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 151 z dnia 28 października 2018 r.
W dniu 28 października 2018 r., po gonitwie nr 5, 
Komisja Techniczna zarzuciła dżokejowi P. Convertino 
naruszenie przepisów regulaminu wyścigów konnych 
poprzez poganianie konia Nikus (nr 5) ręką na prostej fi-
niszowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu dżokeja  
P. Convertino, na podstawie obserwacji własnych oraz po 
analizie zapisu video postanowiła ukarać go karą pienięż-
ną w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. a w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej P. Convertino, dosiadający ogie-
ra Nikus (nr 5), po zgubieniu bata na prostej finiszowej 
uderzył konia ręką. Obwiniony nie negował popełnienia 
zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego. W związ-
ku z powyższym Komisja Techniczna postanowiła jak  
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 152 z dnia 28 października 2018 r.
W dniu 28 października 2018 r., po gonitwie nr 7, Komisja 
Techniczna zarzuciła starszemu uczniowi J. Grzybowskiej 
nadużycie bata względem dosiadanego konia Jalapena 
(nr 4) naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych poprzez dwukrotne 
podniesienie ręki z batem powyżej linii barku (ramienia). 
Komisja Techniczna, na podstawie obserwacji własnych, 
po analizie zapisu wideo i po przesłuchaniu starszego 
ucznia J. Grzybowskiej postanowiła ukarać ją karą pie-
niężną w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Starszy uczeń J. Grzybowska na prostej 
finiszowej nadużyła bata w stosunku do dosiadanego 
konia Jalapena poprzez dwukrotne podniesienie ręki  
z batem powyżej linii barku (ramienia). Starszy uczeń  
J. Grzybowska nie kwestionowała popełnienia 
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zarzucanego jej przewinienia dyscyplinarnego. W związ-
ku z powyższym Komisja Techniczna postanowiła jak  
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 153 z dnia 28 października 2018 r.
W dniu 28 października 2018 r., po gonitwie nr 8, sędzia 
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że waga 
dżokeja D. Petryakova, dosiadającego konia Ussam de 
Carrere (nr 1), sprawdzona po gonitwie okazała się niż-
sza od wagi ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, 
na podstawie dokumentacji z ważenia i po przesłuchaniu 
dżokeja D. Petryakova postanowiła ukarać go karą pie-
niężną w wysokości 150 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt 
złotych) za naruszenie obowiązków określonych w regula-
minie wyścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga dżokeja D. Petryakova, dosiadające-
go konia Ussam de Carrere (nr 1), sprawdzona po goni-
twie okazała się niższa od wagi ustalonej przed gonitwą  
o 0,2 kg. Obwiniony nie negował popełnienia zarzucanego 
mu przewinienia dyscyplinarnego. Mając na uwadze po-
wyższe, Komisja Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 154 z dnia 3 listopada 2018 r.
W dniu 3 listopada 2018 r., przed gonitwą nr 3, praktykant 
dżokejski D. Pantchev zgłosiła sędziemu u wagi brak barw 
wyścigowych (koń nr 5 Brave Joanna) zarejestrowanych 
dla stajni Czajtanya i wskazała, że nie otrzymała ich od 
trenera A. Walickiego. Komisja Techniczna, po przesłu-
chaniu trenera A. Walickiego, postanowiła ukarać go karą 
pieniężną w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt 
złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 116 ust. 2 roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych 
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Trener A. Walicki wskazał, że nie dostar-
czył jeźdźcowi kurtki wyścigowej w barwach zarejestrowa-
nych dla stajni Czajtanya, ponieważ jeździec, który ostat-
nio używał kurtki nie oddał jej. Wskazał, że praktykant 
dżokejski D. Pantchev będzie dosiadała konia w barwach 
zarejestrowanych dla stajni Millennium Stud. Komisja 
Techniczna nie przyjęła wyjaśnień trenera A. Walickiego 
i orzekła jak w sentencji.

Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 155 z dnia 3 listopada 2018 r.
W dniu 3 listopada 2018 r., po gonitwie nr 6, Komisja 
Techniczna zarzuciła starszemu uczniowi S. Abaevowi 
nadużywanie bata względem dosiadanego konia Sorbet 
(nr 3) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej fini-
szowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu starszego 
ucznia S. Abaeva, na podstawie obserwacji własnych 
oraz po analizie zapisu video postanowiła ukarać go karą 
pieniężną w wysokości 400 złotych (słownie: czterysta 
złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Starszy uczeń S. Abaev nadużył bata 
w stosunku do dosiadanego konia (Sorbet, nr 3) przez 
zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej (7 razy). 
Starszy uczeń S. Abaev przekroczył tym samym dopusz-
czalną liczbę pobudzeń, określoną w przepisach regula-
minu wyścigów konnych, która wynosi 6 razy. Obwiniony 
nie negował popełnienia zarzucanego mu przewinienia 
dyscyplinarnego. Wymierzając karę, Komisja Techniczna 
miała na uwadze, że jest to trzecie przewinienie starszego 
ucznia S. Abaeva w bieżącym sezonie wyścigowym do-
tyczące nadużycia bata poprzez przekroczenie dopusz-
czalnej liczby uderzeń (orzeczenie Komisji Technicznej nr 
102 z dnia 15 września 2018 r. oraz orzeczenie Komisji 
Technicznej nr 140 z dnia 20 października 2018 r.).  
W związku z powyższym Komisja Techniczna postanowiła 
jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 156 z dnia 3 listopada 2018 r.
W dniu 3 listopada 2018 r., po gonitwie nr 7, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi A. Turgaevowi nadużycie 
bata względem dosiadanego konia Wild Lily (nr 6) poprzez 
uderzenie konia w sposób, który może spowodować obra-
żenia, tj. przez uderzenie w głowę. Komisja Techniczna, 
po przesłuchaniu dżokeja A. Turgaeva, na podstawie 
obserwacji własnych oraz po analizie zapisu video posta-
nowiła ukarać go karą pieniężnąw wysokości 400 złotych 
(słownie: czterysta złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 lit. 
e i g w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
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Uzasadnienie: Dżokej A. Turgaev po zakończonym prób-
nym galopie przed gonitwą nr 7, podchodząc do maszyny 
startowej uderzył z premedytacją klacz Wild Lily batem 
w głowę w okolicy oka. Na pytanie Komisji Technicznej, 
czym było spowodowane jego zachowanie, tłumaczył, 
że podczas próbnego galopu klacz uderzyła go głową  
w zęby. Komisja Techniczna nie przyjęła wyjaśnień obwi-
nionego. Uznała zachowanie obwinionego za niedopusz-
czalne i wysoce naganne. Tym bardziej, że z zapisu video 
i własnych obserwacji wynika, że klacz zachowywała 
się spokojnie, nie stwarzając problemów. Jednocześnie, 
mając na uwadze dobrostan koni uczestniczących  
w gonitwach oraz wizerunek wyścigów konnych, Komisja 
Techniczna postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 157 z dnia 4 listopada 2018 r.
W dniu 4 listopada 2018 r., po gonitwie nr 1 i nr 2, sędzia 
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że wagi 
dżokeja A. Reznikova, dosiadającego konia Monarcha  
(nr 2) w gonitwie nr 1 oraz klacz Etna (nr 1) w gonitwie 
nr 2, sprawdzone po gonitwie, okazały się wyższe od 
wag ustalonych przed gonitwą. Komisja Techniczna, na 
podstawie dokumentacji z ważenia i po wysłuchaniu wy-
jaśnień dżokeja A. Reznikova postanowiła ukarać go karą 
pieniężną w wysokości 150 złotych (słownie: sto pięć-
dziesiąt złotych) za naruszenie obowiązków określonych  
w regulaminie wyścigów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga dżokeja A. Reznikova, dosiadające-
go konia Monarcha, sprawdzona po gonitwie nr 1 wynio-
sła 59,7 kg, tym samym okazała się o 1,2 kg wyższa od 
wagi ustalonej przed gonitwą. Waga dżokeja A. Reznikova 
sprawdzona po gonitwie nr 2, w której dżokej dosiadał 
klaczy Etna, wyniosła 59,6 kg i była o 1,1 kg wyższa od 
wagi ustalonej przed gonitwą. W obu przypadkach dżokej 
przekroczył dopuszczalną nadwagę po gonitwie, określo-
ną w przepisach regulaminu wyścigów konnych. Mając 
na uwadze powyższe, Komisja Techniczna orzekła jak  
w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 158 z dnia 4 listopada 2018 r.
W dniu 4 listopada 2018 r., po gonitwie nr 4, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi A. Turgaevowi nadużywa-
nie bata względem dosiadanego konia Speedy Szumawa 
(nr 3) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej 

finiszowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu dżokeja 
A. Turgaeva, na podstawie obserwacji własnych oraz po 
analizie zapisu video postanowiła ukarać go karą zawie-
szenia licencji na dosiadanie koni od dnia 14 listopada 
2018 r. do dnia 17 listopada 2018 r. włącznie.
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej A. Turgaev nadużył bata w stosun-
ku do dosiadanego konia (Speedy Szumawa, nr 3) przez 
zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej (7 razy). 
Dżokej A. Turgaev przekroczył tym samym dopuszczal-
ną liczbę pobudzeń, określoną w przepisach regulaminu 
wyścigów konnych, która wynosi 6 razy. Obwiniony nie 
negował popełnienia zarzucanego mu przewinienia dys-
cyplinarnego. Wymierzając karę, Komisja Techniczna 
miała na uwadze, że jest to czwarte przewinienie dżokeja 
A. Turgaeva w bieżącym sezonie wyścigowym dotyczące 
nadużycia bata poprzez przekroczenie dopuszczalnej licz-
by uderzeń (orzeczenie Komisji Technicznej nr 59 z dnia 7 
lipca 2018 r., orzeczenie Komisji Technicznej nr 89 z dnia 
1 września 2018 r. oraz orzeczenie Komisji Technicznej nr 
119 z dnia 30 września 2018 r.). W związku z powyższym 
Komisja Techniczna postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 159 z dnia 4 listopada 2018 r.
W dniu 4 listopada 2018 r., po gonitwie nr 5, Komisja 
Techniczna zarzuciła kandydatowi dżokejskiemu I. 
Wójcikowi naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r.  
w sprawie regulaminu wyścigów konnych polegające na 
nadużyciu bata względem dosiadanego konia Black Sail 
(nr 1) przez podniesienie ręki z batem powyżej linii barku 
(ramienia). Komisja Techniczna, na podstawie obserwa-
cji własnych, po analizie zapisu wideo i po przesłuchaniu 
kandydata dżokejskiego I. Wójcika postanowiła ukarać go 
karą pieniężną w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdzie-
siąt złotych). 
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Kandydat dżokejski I. Wójcik na prostej 
finiszowej nadużył bata w stosunku do dosiadanego ko-
nia Black Sail przez podniesienie ręki z batem powyżej 
linii barku (ramienia). Kandydat dżokejski I. Wójcik nie 
kwestionował popełnienia zarzucanego mu przewinie-
nia dyscyplinarnego. W związku z powyższym Komisja 
Techniczna postanowiła jak w sentencji.
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Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 160 z dnia 4 listopada 2018 r.
W dniu 4 listopada 2018 r., po gonitwie nr 6, Komisja 
Techniczna wszczęła czynności wyjaśniające doty-
czące przeszkadzania na prostej finiszowej koniowi 
Monther Al Khalediah (nr 1) dosiadanemu przez dżokeja  
A. Reznikova przez starszego ucznia J. Grzybowską do-
siadającą klaczy Severina (nr 5). Po przesłuchaniu dżo-
keja A. Reznikova, starszego ucznia J. Grzybowskiej, po 
analizie zapisu video z przebiegu gonitwy i na podstawie 
obserwacji własnych Komisja Techniczna ustaliła, że koń 
Severina biorący udział w gonitwie nr 6 był prowadzony 
przez jeźdźca starszego ucznia. J. Grzybowską w taki 
sposób, że przeszkadzał koniowi Monther Al Khalediah  
(nr 1) dosiadanemu przez dżokeja A. Reznikova i w wyni-
ku tego koń Monther Al Khalediah, któremu przeszkodzo-
no, minął celownik po koniu Severina, który przeszkadzał.  
Z uwagi na powyższe, Komisja Techniczna, ustalając wy-
nik gonitwy, przesunęła konia Severina, który przeszka-
dzał, na miejsce bezpośrednio po miejscu konia Monther 
Al Khalediah, któremu przeszkadzał. Komisja Techniczna 
ustaliła następujący wynik gonitwy: I m-ce – Hadir, II 
m-ce – Monther Al Khalediah, III m-ce – Severina, IV 
m-ce – Letus JR, V m-ce – Najat von Südbaden, VI m-ce 
– Pio, 0 - Mina Maia- pozostał na starcie. Jednocześnie 
Komisja Techniczna postanowiła ukarać starszego ucznia  
J. Grzybowską karą zawieszenia licencji na dosiadanie 
koni od dnia 14 listopada 2018 r. do dnia 17 listopada 
2018 r. włącznie, za złą technicznie jazdę, polegającą na 
przeszkodzeniu koniowi Monther Al Khalediah na prostej 
finiszowej poprzez kilkukrotne potrącenie, zajeżdżanie 
drogi oraz stworzenie sytuacji niebezpiecznej.
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1, pkt 7 i pkt 8, § 76 ust. 
5 oraz § 113 ust. 1 pkt. 9 w zw. z § 74 pkt 4 lit. a, pkt 5 g 
i pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów 
konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Komisja Techniczna ustaliła, że klacz 
Severina była prowadzona przez starszego ucznia  
J. Grzybowską w taki sposób, że przeszkodziła koniowi 
Monther Al Khalediah na prostej finiszowej, potrącając 
go czterokrotnie, z czego dwa ostatnie były szczególnie 
rażące, powodujące zmianę toru jazdy na wewnętrzny 
oraz wybijające z rytmu. Przeszkadzanie uniemożliwiło 
dżokejowi A. Reznikovowi skuteczne finiszowanie i za-
jęcie lepszego miejsca. Różnica odległości w celowniku 
pomiędzy końmi wyniosła „szyję”. Mając na uwadze po-
wyższe, Komisja Techniczna, ustalając wynik gonitwy, 
przesunęła klacz Severina, która przeszkodziła koniowi 
Monther Al Khalediah, na miejsce bezpośrednio po miej-
scu konia, któremu przeszkodziła. Komisja Techniczna 
nie uwzględniła wyjaśnień przesłuchiwanego starszego 
ucznia J. Grzybowskiej, uznając, że nie przeciwdziałała 

w skuteczny sposób zmianie toru galopowania przez 
dosiadaną przez nią klacz Severina – klacz po każdym 
pobudzeniu batem z prawej strony schodziła w lewo, po-
trącając galopującego obok konia Monther Al Khalediah. 
Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna orzekła 
jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 161 z dnia 10 listopada 2018 r.
W dniu 10 listopada 2018 r., po gonitwie nr 5, sędzia  
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że waga 
starszego ucznia S. Abaeva, dosiadającego konia Trenta 
(nr 4), sprawdzona po gonitwie okazała się niższa od wagi 
ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, na podsta-
wie dokumentacji z ważenia i po przesłuchaniu starszego 
ucznia S. Abaeva postanowiła ukarać go karą pieniężną 
w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych) za naru-
szenie obowiązków określonych w regulaminie wyścigów 
konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga starszego ucznia S. Abaeva, do-
siadającego konia Trenta (nr 4), sprawdzona po gonitwie 
okazała się niższa od wagi ustalonej przed gonitwą o 0,1 
kg. Obwiniony nie negował popełnienia zarzucanego mu 
przewinienia dyscyplinarnego. Mając na uwadze powyż-
sze, Komisja Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 162 z dnia 11 listopada 2018 r.
W dniu 11 listopada 2018 r., po gonitwie nr 4, sędzia  
u wagi P. Wroczyński zgłosił Komisji Technicznej, że 
waga ucznia S. Altynbekova, dosiadającego konia Diego  
(nr 2) sprawdzone po gonitwie, okazała się wyższa od 
wagi ustalonej przed gonitwą. Komisja Techniczna, na 
podstawie dokumentacji z ważenia i po przesłuchaniu 
ucznia S. Altynbekova postanowiła ukarać go karą pie-
niężną w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych) za 
naruszenie obowiązku określonego w regulaminie wyści-
gów konnych.
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 Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Waga ucznia S. Altynbekova, dosiadają-
cego konia Diego, sprawdzona po gonitwie nr 4 wyniosła 
57,2 kg, tym samym okazała się o 1,2 kg wyższa od wagi 
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ustalonej przed gonitwą. Jeździec przekroczył tym samym 
dopuszczalną nadwagę po gonitwie, określoną w przepi-
sach regulaminu wyścigów konnych. Mając na uwadze 
powyższe, Komisja Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 163 z dnia 11 listopada 2018 r.
W dniu 11 listopada 2018 r., po gonitwie nr 7, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi M. Kryszyłowicz nad-
używanie bata względem dosiadanego konia Tebinio 
(nr 9) przez zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej fini-
szowej. Komisja Techniczna, po przesłuchaniu dżokeja  
M. Kryszyłowicz, na podstawie obserwacji własnych oraz 
po analizie zapisu video postanowiła ukarać ją karą pie-
niężną w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. d w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej M. Kryszyłowicz nadużyła bata 
w stosunku do dosiadanego konia (Tebinio, nr 9) przez 
zbyt dużą liczbę pobudzeń na prostej finiszowej (7 razy). 
Dżokej M. Kryszyłowicz przekroczyła tym samym dopusz-
czalną liczbę pobudzeń, określoną w przepisach regula-
minu wyścigów konnych, która wynosi 6 razy. Obwiniona 
nie negowała liczby uderzeń. Wskazała, że koń ją „wy-
woził”. Po analizie zapisu video z przebiegu gonitwy, 
Komisja Techniczna nie przyjęła wyjaśnień obwinionej. 
Wymierzając karę, Komisja Techniczna miała na uwa-
dze, że jest to drugie tego rodzaju przewinienie dżokeja  
M. Kryszyłowicz w bieżącym sezonie wyścigowym doty-
czące nadużycia bata poprzez przekroczenie dopuszczal-
nej liczby uderzeń (orzeczenie Komisji Technicznej nr 122 
z dnia 6 października 2018 r.). Mając na uwadze powyż-
sze, Komisja Techniczna orzekła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 164 z dnia 18 listopada 2018 r.
W dniu 18 listopada 2018 r., po gonitwie nr 5, Komisja 
Techniczna zarzuciła dżokejowi N. Hendzel dosiadającej 
konia One Way Ticket (nr 7) naruszenie przepisów re-
gulaminu wyścigów konnych, polegające na uderzeniu 
konia batem przed siodłem, po puszczeniu wodzy ręką. 
Komisja Techniczna, na podstawie obserwacji własnych, 
po analizie zapisu wideo oraz po przesłuchaniu dżokeja 
N. Hendzel postanowiła ukarać ją karą w wysokości 50 
złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Podstawa prawna: § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7, § 74 pkt 5 
lit. e w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r.  

w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 
kwietnia 2016 r., poz. 536).
Uzasadnienie: Dżokej N. Hendzel na prostej finiszowej 
uderzyła dosiadanego konia batem przed siodłem, po 
puszczeniu wodzy. Przesłuchana dżokej N. Hendzel nie 
negowała uderzenia konia przed siodłem, po puszczeniu 
wodzy. Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna 
postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 165 z dnia 20 grudnia 2018 r.
W związku z informacją otrzymaną w dniach 5 oraz 8 
lipca 2018 r. przez Polski Klub Wyścigów Konnych (da-
lej także: „PKWK”) z Laboratoire des Courses Hippiques  
w Verrières le Buisson (Francja), potwierdzającą obecność 
niedozwolonego środka dopingującego w postaci kobaltu 
w stężeniu przekraczającym dozwolony próg w badanej 
próbie pobranej od ogiera King Arcibal w dniu 10 czerw-
ca 2018 r. po gonitwie o Nagrodę Iwna (Przychówku) – L 
(kat. A), następnie potwierdzoną w dniu 30 i 31 sierpnia 
2018 r. przez Laboratorium Racing Analytical Services Ltd  
w Australii, Komisja Techniczna wszczęła z urzędu czyn-
ności wyjaśniające. Komisja Techniczna zarzuciła trenero-
wi R. Świątkowi trenującemu ogiera King Arcibal: 1. naru-
szenie obowiązku polegającego na zabezpieczeniu konia 
King Arcibal przed podaniem niedozwolonych środków 
dopingujących, tj. przewinienie dyscyplinarne wskazane 
w § 34 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 
z dnia 18 kwietnia 2016., poz. 536) w zw. z ust. 1 pkt 6 
załącznika nr 6 do regulaminu wyścigów konnych, oraz 
2. naruszenie przepisów regulaminu wyścigów konnych 
poprzez podanie koniowi King Arcibal, biorącemu udział 
w gonitwie w dniu 10 czerwca 2018 r., przed gonitwą lub  
w czasie jej trwania niedozwolonego środka dopingujące-
go, tj. przewinienie dyscyplinarne wskazane w § 113 ust. 
1 pkt 5 regulaminu wyścigów konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 
załącznika nr 6 do regulaminu wyścigów konnych.
Po rozpoznaniu sprawy w dniach 8 września, 21 września, 
23 września, 4 października, 24 października, 25 paź-
dziernika, 26 października, 27 października, 4 grudnia, 6 
grudnia 2018 r., w tym po analizie raportu sporządzonego 
w dniu 4 lipca 2018 r. w Laboratoire des Courses Hippiqes 
w Verrières le Buisson (Francja), analizie raportu badania 
sporządzonego w dniu 30 sierpnia 2018 r. w Laboratorium 
w Australii, przesłuchaniu trenera R. Świątka, przesłucha-
niu świadków: zastępującej trenera w dniu 10 czerwca 
2018 r. w Warszawie M.S., lekarza weterynarii J.S. upo-
ważnionej przez Prezesa PKWK do pobierania prób dopin-
gowych, jeźdźca i pracownika stajni na Partynicach K.M., 
trenera M.B., T.C., lekarza weterynarii P.R. sprawującego 
opiekę weterynaryjną nad ogierem King Arcibal, osób 
współpracujących w stajni na Partynicach z trenerem: 
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K.D., A.T. i W.B., analizie dokumentacji dotyczącej le-
czenia oraz analizie dokumentacji dotyczącej karmienia 
ogiera King Arcibal w okresie od 10 kwietnia 2018 r. do 
10 czerwca 2018 r., po zasięgnięciu opinii biegłego z za-
kresu farmakologii i toksykologii weterynaryjnej dr n.wet. 
Wojciecha Karlika - Kierownika Zakładu Farmakologii  
i Toksykologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Komisja 
Techniczna postanowiła: 1. uznać trenera R. Świątka za 
winnego popełnienia pierwszego z zarzucanych mu prze-
winień dyscyplinarnych, przyjmując, że polegał on na na-
ruszeniu obowiązku zabezpieczenia ogiera King Arcibal 
przed podaniem mu przed gonitwą rozgrywaną w dniu 10 
czerwca 2018 r. niedozwolonego środka dopingującego  
w postaci kobaltu i zakwalifikować czyn ten jako przewi-
nienie dyscyplinarne określone w § 34 ust. 2 pkt 1 w zw.  
z § 113 ust. 1 pkt 9 regulaminu wyścigów konnych w zw.  
z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do regulaminu wyścigów kon-
nych; 2. uznać trenera R. Świątka za winnego popełnienia 
drugiego z zarzucanych mu przewinień dyscyplinarnych, 
przyjmując, że polegał on na podaniu oraz na poleceniu 
podania koniowi King Arcibal, biorącemu udział w gonitwie 
w dniu 10 czerwca 2018 r., przed gonitwą niedozwolonego 
środka dopingującego w postaci kobaltu i zakwalifikować 
czyn ten jako przewinienie dyscyplinarne określone w § 
113 ust. 1 pkt 5 regulaminu wyścigów konnych w zw. z ust. 
1 pkt 6 załącznika nr 6 do regulaminu wyścigów konnych; 
3. wymierzyć łącznie za oba wskazane wyżej w pkt 1  
i 2 przewinienia dyscyplinarne karę zawieszenia licencji 
na trenowanie koni od dnia 27 grudnia 2018 r. do dnia 27 
października 2019 r. na podstawie § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 
7, § 34 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 regulaminu 
wyścigów konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do 
regulaminu wyścigów konnych z zw. z § 113 ust. 1 pkt 5 
regulaminu wyścigów konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 załącz-
nika nr 6 do regulaminu oraz art. 23 pkt 2 i art. 24 pkt 5 
ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych 
(Dz.U.2017.194 t.j. z dnia 2017.01.31, dalej „Ustawa”).
Uzasadnienie: Na podstawie całokształtu okoliczności 
ujawnionych w ramach przeprowadzonych czynności wy-
jaśniających, Komisja Techniczna ustaliła następujący 
stan faktyczny: W dniu 10 czerwca 2018 r., na wniosek 
Komisji Technicznej od ogiera King Arcibal trenowanego 
przez R. Świątka (własność D. Mitrovic), po gonitwie nr 6 
(99), pobrana została próba moczu w celu zbadania na 
zawartość w organizmie niedozwolonych środków dopin-
gujących. W dniu 4 i 5 lipca 2018 r., z Laboratoire des 
Courses Hippiqes w Verrières le Buisson (Francja), do 
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynął wynik infor-
mujący o obecności niedozwolonego środka dopingujące-
go w badanej próbie wraz z informacją o zawartości kobal-
tu w badanej próbie moczu w stężeniu 7.173+/- 964 ng/
mL, tj. w ilości przewyższającej międzynarodowy próg dla 
moczu, który wynosi 100 ng/mL. W dniu 11 lipca 2018 r. 
trener ogiera King Arcibal R. Świątek i właściciel konia  
D. Mitrović (pismo wysłane wraz z tłumaczeniem przysię-
głym na język serbski) zostali powiadomieni  

o pozytywnym wyniku pierwszej próbki („A”) oraz o możli-
wości złożenia wniosku o zbadanie drugiej próbki („B”)  
w innym laboratorium wybranym z listy spośród określo-
nych przez Prezesa PKWK (zarządzenie nr 22/2017). 
Pisma zostały odebrane odpowiednio w dniu 17 lipca 
2018 r. (właściciel) oraz w dniu 27 lipca 2018 r. (trener).  
W dniu 8 sierpnia 2018 r. do Komisji Technicznej wpłynęło 
pismo trenera R. Świątka, w którym wniósł on o przepro-
wadzenie badania drugiej próbki („B”) w laboratorium  
w Australii. Właściciel konia D. Mitrović nie złożył żadnego 
pisma. W rozmowie telefonicznej przekazano Komisji 
Technicznej jedynie, że wszelkie decyzje w sprawie w tym 
zakresie pozostawione zostały trenerowi R. Świątkowi. 
Mimo stosownego pouczenia, właściciel nie wskazał też 
adresu do doręczeń w kraju. W dniu 30 i 31 sierpnia  
2018 r. z laboratorium Racing Analytical Services Ltd  
w Victorii (Australia) do Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych wpłynął wynik wraz z informacją potwierdzającą 
obecność tej samej substancji prawnie zabronionej, tj. ko-
baltu w badanej drugiej próbce („B”) w stężeniu przewyż-
szającym dozwolony międzynarodowy próg dla moczu. 
Orzeczeniem nr 98 z dnia 2 września 2018 r., Komisja 
Techniczna zdyskwalifikowała ogiera King Arcibal z III - go 
miejsca w gonitwie nr 6 (99) rozegranej 10 czerwca  
2018 r. i ustaliła ponownie wynik gonitwy. Orzeczenie nie 
zostało zaskarżone. Jak ustaliła Komisja Techniczna, 
ogier King Arcibal przebywał we Wrocławiu w stajni na 
Partynicach w treningu wyścigowym u R. Świątka przez 
kilka miesięcy poprzedzających wyścig, przy czym trener 
nie potrafił dokładnie wskazać, czy było to od listopada 
2017 r. czy od stycznia 2018 r. Z kolei wg zeznań świadka 
A.T., która potwierdziła tę okoliczność fotografią wykonaną 
w tym dniu, koń pojawił się w stajni u trenera R. Świątka 
już w maju 2017 r. Opiekę nad ogierem King Arcibal 
oprócz trenera sprawowali pracownicy stajni, z których 
część posiadała własne klucze do stajni, a część miała 
dostęp do kluczy. Opiekę weterynaryjną nad koniem spra-
wował lekarz weterynarii P.R.. Program żywienia ogiera 
ustalał trener R. Świątek, który opisywał na poszczegól-
nych paszach i suplementach ilość i sposób podawania. 
Suplementy, dodatki i witaminy trener zazwyczaj podawał 
osobiście, chyba że koń przebywał poza stajnią i wtedy 
sprawowali nad nim opiekę pracownicy trenera, podając 
koniowi suplementy, dodatki i witaminy według zaleceń 
trenera. Według wyjaśnień trenera i podanych informacji, 
na podstawie zeznania świadka K.M. oraz na podstawie 
dostarczonych wydruków informujących o składzie stoso-
wanych pasz i suplementów, Komisja Techniczna ustaliła, 
że koniowi King Arcibal podawano w okresie 2-3 tygodni 
poprzedzających wyścig pasze i suplementy zawierające 
kobalt lub wit. B12: Pro-Linen One Meal (zawartość kobal-
tu 2 mg/1kg i wit. B12 45 mcg/1kg), Multiplex B Vitamin 
booster syringe (zawartość wit. B12 5.000 mcg), Excel 
travelwell paste (zawartość wit. B12 100 mcg/na 30 g 
strzykawkę), Equiform Excel Boost Paste (zawartość ko-
baltu 16,7 mg/l i wit. B12 2mg/l) oraz Ironxcell (zawartość 
wit. B12 150 mcg/60 m). Podczas przesłuchania trener 
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przekazał Komisji Technicznej wydruki z internetu wskazu-
jące skład poszczególnych pasz i preparatów stosowa-
nych u konia, wraz z podaniem dawki i sposobu podawa-
nia oraz ze wskazaniem okresu, w jakim koń był karmiony 
w powyższy sposób. Z informacji podanych przez trenera 
R. Świątka i świadka K.M. wynika m.in., że część pasz  
i dodatków, zawierająca kobalt i witaminę B12, była poda-
wana w dni poprzedzające wyścig, jak również w dniu 
wyścigu (Pro-Linen One Meal, Equiform Excel Boost 
Paste, Ironxcell). Świadek K.M. wskazała, że rano było  
z koniem wszystko w porządku tylko „spadł” po transpo-
rcie i trener zlecił podanie mu Equiform Excel Boost Paste. 
Komisja Techniczna uznała, że skoro koń został przywie-
ziony na Służewiec w sobotę po południu, wskazane 
przez świadka zmiany u konia były zauważalne dopiero  
w niedzielę 10 czerwca 2018 r. i wówczas został podany 
Equiform Excel Boost Paste. Trener natomiast wskazywał, 
że Equiform Excel Boost Paste został podany w sobotę 
wieczorem. Podczas składania wyjaśnień trener  
R. Świątek potwierdził, że słyszał o sposobach dopingo-
wania koni przez wlewy, ale równocześnie zaprzeczył, ja-
koby ogierowi King Arcibal kiedykolwiek robiono wlewy. 
Przyznał, że stosuje czasem po wyścigu wlewy  
z Duphalyte, ale nie stosował ich u ogiera King Arcibal. 
Zaprzeczył też, by ogier King Arcibal miał problemy z ukła-
dem oddechowym, pokarmowym, z metabolizmem, czy 
problemy kardiologiczne. Odnośnie do stosowanych za-
bezpieczeń, jak wynika z wyjaśnień trenera i zeznań 
świadka K.M., stajnia na Partynicach przy Wrocławskim 
Torze Wyścigów Konnych zamykana jest na kłódkę.  
Do stajni jest 6 wejść. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi 
monitoring z dwóch kamer (zamontowany w 2017 roku na 
polecenie trenera Świątka po niepotwierdzonej w próbie 
„B” obecności niedozwolonego środka dopingującego  
u jednego z jego koni biorących udział w gonitwie we 
Wrocławiu), z którego nagranie nadpisywane jest, wg wy-
jaśnień trenera R. Świątka, po dwóch tygodniach. 
Informacji dotyczących czasu zapisywania nagrania nie 
udało się potwierdzić podczas prowadzenia czynności wy-
jaśniających z uwagi na brak udostępnienia informacji 
przez osobę wskazaną przez trenera do obsługi systemu. 
Według oświadczenia trenera R. Świątka i przedstawione-
go zaświadczenia od lekarza weterynarii P.R. datowanego 
21 września 2018 r., koń King Arcibal z powodu zaburzeń 
ruchu przednich kończyn, w dniach 28 maja 2018 r. - 1 
czerwca 2018 r. poddany był kuracji preparatem 
Comforion vet ketoprofen. Trener nie przedstawił jednak 
książki leczenia ogiera. W późniejszym terminie na konto 
emailowe Komisji Technicznej (email z dnia 22 listopada 
2018 r. wysłany przez radcę prawnego, zawierający doku-
ment bez podpisu lekarza, potwierdzony następnie ema-
ilem z dnia 28 listopada 2018 r., do którego został załączo-
ny „wypis z leczenia ogiera King Arcibal” z podpisem 
lekarza została przesłana informacja, że ogier King 
Arcibal, oprócz wskazanej w pierwotnym oświadczeniu  
z dnia 21 września 2018 r. terapii przeprowadzonej  
w dniach 28 maja 2018 r. - 1 czerwca 2018 r. 

ketoprofenem (który w oświadczeniu, prawdopodobnie 
omyłkowo, oznaczono jako „ketaprofen”), stosowano  
u konia terapię ketoprofenem i kwasem hialuronowym  
w dniach 30 kwietnia – 4 maja 2018 r., kwasem hialurono-
wym w dniach 7, 14, 21 maja 2018 r., w dniach 28 maja 
2018 r. - 1 czerwca 2018 r. dodatkowo kwasem hialurono-
wym, wlewy Duphalyte (o zawartości wit. B12 0,05 μg na 
1 ml) w dniach 11 i 13 czerwca 2018 r., ketoprofenem  
w dniach 12-16 czerwca 2018 r., wlewy z Duphalyte  
w dniach 26 i 28 czerwca 2018 r., ketoprofenem w dniach 
2- 6 lipca 2018 r., kwasem hialuronowym w dniach 2, 5, 
12, 19, 26 lipca 2018 r. oraz ketoprofenem w dniach 10 – 
14 sierpnia 2018 r. Zarówno trener R. Świątek, jak i świad-
kowie M.S. oraz K.M. wskazali, że transport konia King 
Arcibal do Warszawy miał miejsce w piątek poprzedzający 
wyścig, tj. 8 czerwca 2018 r. i w czasie od piątku do soboty 
koniem opiekowała się M.S., która karmiła konia według 
zaleceń trenera paszą przywiezioną transportem razem  
z koniem i która jako jedyna w tym czasie miała klucz do 
stajni, a następnie przekazała go K.M.. Z dokumentacji 
organizatora wyścigów konnych (Totalizator Sportowy Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział TWKS) wynika, że 
ogier został przywieziony na Służewiec później, tj. w sobo-
tę 9 czerwca 2018 r. o godz. 14. Z uwagi na błędne poda-
nie daty przyjazdu konia na Służewiec, niejasne jest, jaki 
był udział czasowy M.S. w sprawowaniu opieki nad ko-
niem. Z uwagi na przyjazd konia w sobotę, niemożliwe jest 
przyjęcie, że koniem od piątku do soboty zajmowała się 
M.S.. Według wyjaśnień trenera i zeznań świadków M.S.  
i K.M., suplementy przed wyścigiem podawała K.M. wg 
zaleceń trenera. Koń był prowadzony ze stajni na padok 
przez osobę oprowadzającą wskazaną przez M.S.. 
Niejasne jest przy tym, czy K.M. towarzyszyła koniowi  
i osobie oprowadzającej w doprowadzaniu konia na pa-
dok. Zeznania świadków K.M. i M.S. są w tym zakresie 
rozbieżne. Według zeznań świadków właściciel ogiera 
King Arcibal przebywał w tym czasie na torze, ale nie spra-
wował opieki nad koniem i nie miał z nim bezpośredniej 
styczności. Ani trener, ani żaden z przesłuchiwanych 
świadków nie stwierdzili, aby w stajni na Partynicach, ani 
w stajni gościnnej na Służewcu pojawiły się osoby trzecie, 
które miały styczność z koniem, lub aby zdarzyło się coś 
niepokojącego, co wskazywałoby na obecność osób trze-
cich w stajni lub przy koniu. Ponadto, Komisja Techniczna 
ustaliła, że ogier King Arcibal przed wyścigami, w tym 
przed wyścigiem o Nagrodę Iwna (Przychówku) miał ro-
bione wlewy przez lekarza weterynarii P.R. (podobnie jak 
inne konie w stajni trenera, w tym Ismina, Zarra, Valley 
Pride, Haad Rin i Tagra). Jak określali świadkowie były to 
wlewy z preparatu z „plastikowych brązowych butelek”. 
Preparaty te przynosił z ambulatorium, od siebie, lekarz 
weterynarii P.R.. Świadkowie W.B., czy A.T. nie raz pro-
szone były o asystowanie lekarzowi weterynarii przy ro-
bieniu wlewów. Po jednym z takich zabiegów ogier King 
Arcibal dostał drgawek i został natychmiastowo wyprowa-
dzony na zewnątrz do karuzeli (maszyny do stępowania 
koni). Komisja Techniczna nie znalazła przy tym podstaw, 



22

by kwestionować powyżej wskazane zeznania świadków. 
Świadkowie W.B. i A.T. nie pozostają w zależności służbo-
wej z trenerem Robertem Świątkiem, nie pozostają z nim 
w konflikcie, nie mają na co dzień styczności ze sobą. 
Wszyscy natomiast świadkowie, tj. W.B., A.T. i K.T., nieza-
leżnie od siebie przedstawili te same okoliczności doty-
czące przeprowadzanych zabiegów. Komisja Techniczna 
nie uznała przy tym za wiarygodne wyjaśnień trenera  
R. Świątka, który w ogóle zaprzeczył jakoby koń King 
Arcibal miał kiedykolwiek robione wlewy (w tym  
z Duphalyte) ani zeznań i informacji przekazywanych 
przez lekarza weterynarii P.R. co do dnia wykonywania 
wlewów. Oświadczenia lekarza weterynarii P.R. ulegały 
zmianie wraz z upływem czasu, mimo iż informacje te nie 
powinny być przedmiotem przemyśleń, czy ustalania, sko-
ro obowiązek prowadzenia książki leczenia weterynaryj-
nego wynika z przepisów prawa. Dodać należy, jak wynika 
z zeznań świadka, że praktykuje on także u innych koni 
wykonywanie wlewów przed wyścigiem. Po raz pierwszy, 
lekarz weterynarii P.R. został poproszony o przekazanie 
informacji na temat leczenia konia w dniu 24 września 
2018 r., po kilkukrotnym ponowieniu wezwania, odpo-
wiedź została dopiero udzielona w dniach 23 i 28 listopada 
2018 r. Na uwagę zasługuje okoliczność, że oświadczenia 
lekarza weterynarii z dnia 21 września 2018 r. i 28 listopa-
da 2018 r. znacznie się różnią (m.in. w pierwszym  
z oświadczeń nie ma informacji o wlewach wykonywanych 
z Duphalyte). Świadek rozbieżność tę tłumaczył faktem, 
że pierwsze z oświadczeń zostało przygotowane „na 
szybko” przed wyjazdem trenera na przesłuchanie i „doty-
czyło leczenia w okresie związanym z udziałem w goni-
twie”, co budzi wątpliwości co do rzetelności, skoro z dru-
giego oświadczenia wynika, że koniowi w okresie 28 maja 
2018 r. - 1 czerwca 2018 r. podawano również kwas hialu-
ronowy, co zostało pominięte w pierwszym oświadczeniu. 
Ponadto z treści pierwszego oświadczenia można wnio-
skować, że dotyczy całego okresu opieki weterynaryjnej 
nad koniem sprawowanej przez lekarza weterynarii P.R.. 
Podczas przesłuchania lekarz weterynarii P.R. zaprzeczył, 
jakoby podawał ogierowi King Arcibal jakiekolwiek inne 
preparaty poza wskazanymi w oświadczeniu z dnia 28 li-
stopada 2018 r., potwierdził także, że wlewy wykonywane 
były w dniach wskazanych w oświadczeniu, które według 
ustaleń Komisji Technicznej przypadały dzień lub kilka dni 
po udziale konia w wyścigach. Lekarz weterynarii nie za-
przeczył jednak, że przy zabiegach asystowali pracownicy 
stajni, w tym prawdopodobnie W.B., czy A.T.. W pozosta-
łym zakresie świadek zasłaniał się niepamięcią, wskazu-
jąc na upływ czasu i dużą ilość koni, którymi się zajmuje. 
Komisja Techniczna przyjęła, że wlewy stosowane u konia 
(prawdopodobnie z preparatu Duphalyte) stosowane były 
również przed wyścigiem, po którym została pobrana pró-
ba od konia. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej oko-
liczności faktyczne, przedmiotem badania Komisji 
Technicznej było ustalenia, czy wskazany przez trenera 
sposób karmienia konia i podawania suplementów, dodat-
ków paszowych i witamin mógł doprowadzić do 

przekroczenia dopuszczanego stężenia kobaltu w moczu 
ogiera King Arcibal oraz czy wykryte stężenie kobaltu  
w moczu w stężeniu 7.173+/- 964 ng/mL, tj. w ilości prze-
wyższającej międzynarodowy próg dla moczu, który wy-
nosi 100 ng/mL oznacza, że ogierowi podano dodatkowo 
przed wyścigiem kobalt. A jeżeli tak, jaka ilość kobaltu  
i w jaki sposób musiałaby być podana, by doprowadzić do 
wykrytego stężenia. Ponieważ ustalenie powyższych oko-
liczności wymagało informacji specjalnych, Komisja 
Techniczna zwróciła się do Kierownika Zakładu 
Farmakologii i Toksykologii, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie dr n. wet. Wojciecha Karlika celem sporzą-
dzenia opinii. Jak wynika z ustaleń dokonanych przez 
biegłego, kobalt jest mikroelementem niezbędnym do pra-
widłowego funkcjonowania organizmu konia. Bierze udział 
między innymi w procesach krwiotworzenia. Jako składnik 
witaminy B12 uczestniczy również w metabolizmie węglo-
wodanów, tłuszczów, aminokwasów oraz kwasów nukle-
inowych. Kobalt musi być pobierany ze środowiska. 
Źródłem tego pierwiastka dla organizmu konia jest przede 
wszystkim pasza, gdyż brak kobaltu w paszy prowadzi do 
objawów niedoboru. W przeciwieństwie do przeżuwaczy, 
u koni nie stwierdza się niedoborów kobaltu, a więc natu-
ralnie spożywana pasza jest wystarczającym źródłem ko-
baltu dla koni. Uważa się, że minimalne zapotrzebowanie 
konia sportowego na kobalt wynosi około 1 mcg na 1 kg 
masy ciała (co odpowiada około 0,05 mg kobaltu w 1 kg 
suchej masy karmy dla konia ważącego około 500 kg). 
Jak wskazał biegły, u sportowców (ludzi) kobalt stabilizuje 
czynnik transkrypcyjny indukowany niedotlenieniem, który 
odpowiedzialny jest za nasilenie produkcji erytropoetyny i 
hemoglobiny. Dodatkowo, zwiększenie podaży kobaltu 
prowadzi do zwiększonej ochrony komórek przed stresem 
oksydacyjnym, pobudza wykorzystanie glukozy i poprawia 
wykorzystanie tlenu przez tkanki oraz produkcję energii.  
U ludzi, jednokrotne podanie chlorku kobaltu w dawce 10 
- 25 mg dziennie zwiększa produkcję krwinek czerwonych 
o jeden milion na 1 mcl krwi, w ciągu 1-3 tygodni. Uważa 
się, że podobne efekty można uzyskać również u koni 
sportowych, aczkolwiek w przeciwieństwie do ludzi, poda-
nie u koni pojedynczej dawki kobaltu nie prowadzi do 
wzrostu erytropoetyny we krwi. Na zadane przez Komisję 
Techniczną pytanie, czy żywienie 3-letniego ogiera przed 
wyścigiem wskazanymi przez trenera suplementami i pa-
szami, w dawkach wskazanych przez trenera mogło do-
prowadzić do stężenia kobaltu w moczu przekraczającego 
ustalony dopuszczalny próg, tj. 100 ng/mL, biegły udzielił 
jednoznacznie odpowiedzi twierdzącej. Dwie z podawa-
nych mieszanek zawierają wysoką dawkę kobaltu: Pro-
Linen One Meal i Equiform - Excel Boost Paste. Mieszanka 
Pro-Linen One Meal, zastosowana w ilości 0,75 kg na 
zwierzę „na śniadanie”, dostarczyła około 1,5 mg kobaltu. 
Z kolei mieszanka Equiform - Excel Boost Paste 60 g za-
stosowana bezpośrednio przed zawodami dostarczyła 
około 1 mg kobaltu. W sumie koń otrzymał w krótkim okre-
sie około 2,5 mg kobaltu. Biorąc pod uwagę, że zalecana 
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dawka kobaltu dla konia o masie ciała 500 kg wynosi oko-
ło 0,5 mg, doszło do 5-krotnego przekroczenia zalecanej 
dawki. Jeśli koń otrzymywał wcześniej mieszanki paszo-
we zawierające kobalt (co wynika z wyjaśnień trenera) i na 
skutek tego jego organizm był już wysycony kobaltem 
(zawierał już maksymalną ilość kobaltu możliwą do zma-
gazynowania w organizmie), to podanie w dniu zawodów 
dodatkowo 2,5 mg kobaltu mogło doprowadzić do prze-
kroczenia ustalonego progu dla stężenia kobaltu w mo-
czu, to jest 100 ng/mL. Biegły podkreślił przy tym po-
wszechne zalecenia, aby u koni wyścigowych i sportowych 
nie stosować preparatów z kobaltem w dniu zawodów lub 
1 dzień przed zawodami. Zakładając nawet, że Equiform 
Excel Boost Paste 60 g został podany, tak jak twierdzi tre-
ner, tylko w sobotę wieczorem a nie w niedzielę rano, to po 
zakończeniu wyścigu, podczas pobierania próby moczu, 
w organizmie konia mogło dojść do przekroczenia ustalo-
nego progu dla stężenia kobaltu w moczu. Jak wskazał 
biegły, podanie mieszanki paszowej Pro-Linen, dostarcza-
jącej 1,5 mg kobaltu nałoży się na podprogowe, ale ciągle 
podwyższone, stężenie kobaltu w moczu, pozostające 
jako wynika podania poprzedniego dnia wieczorem mie-
szanki Equiform Excel Boost Paste 60 g. Odpowiadając 
na drugie pytanie dotyczące doprowadzenia do wykrytego 
stężenia kobaltu w moczu u ogiera King Arcibal, biegły 
wskazał, że stężenie kobaltu w moczu konia na poziomie 
7.173 ng/mL należy uznać za bardzo wysokie. W opinii 
biegłego, takie stężenie można osiągnąć tylko poprzez 
jednokrotne podanie wysokiej dawki lub podanie tak zwa-
nej dawki łamanej, tj. kilku mniejszych dawek w krótkim 
okresie czasu (np. 3 godzin), składających się w sumie na 
wysoką dawkę. Z danych literaturowych wynika, że stęże-
nie 7.173 ng kobaltu w mL moczu można osiągnąć poda-
jąc sole kobaltu w formie iniekcji. Nie jest pewne czy takie 
stężenie można osiągnąć po podaniu doustnym kobaltu, 
ale analizując dane toksykologiczne opisane u ludzi moż-
na przyjąć, że w wyjątkowych wypadkach bardzo wysokie 
stężenie kobaltu w moczu może wystąpić również w wyni-
ku podania kobaltu w postaci doustnej u konia. Jak wska-
zał biegły, na podstawie danych literaturowych nie można 
jednoznacznie określić jaką ilość kobaltu i w jaki sposób 
należałoby podać, aby doprowadzić do wykrytego stęże-
nia kobaltu w moczu (7.173 ng/mL). Wynika to z faktu, że 
kobalt z organizmu konia ulega eliminacji w 3 fazach, któ-
rych szybkość znacznie się różni. W opinii uzupełniającej, 
biegły przedstawił wniosek, że stężenie kobaltu w moczu 
na poziomie 7.173 ng/mL wskazuje, że sole kobaltu poda-
no w czasie do 8 godzin przed pobraniem moczu. Inne 
warianty podania soli kobaltu, aczkolwiek niemożliwe do 
wykluczenia z całą pewnością, powinny prowadzić do ob-
jawów zatrucia lub powinny być powiązane z niewydolno-
ścią nerek. Komisja Techniczna uznała powyższą opinię 
biegłego za pełną i jasną, nie mając zastrzeżeń co do 
wiedzy, kompetencji i rzetelności biegłego. Dodatkowo, 
Komisja Techniczna ustaliła na podstawie opracowań na-
ukowych, że kobalt jako mikroelement występujący w śro-
dowisku naturalnym jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania organizmów żywych, jednak jego zapo-
trzebowanie jest w wystarczający sposób pokrywane  
z naturalnej paszy. Stosowane sole kobaltu są absorbo-
wane przez organizm jako jony zdolne do wiązania się  
z konkretnymi białkami zwany czynnikiem indukowanym 
hipoksją (HIF). HIF, jako część złożonej sekwencji, poma-
ga w budowie hormonu EPO. Z kolei EPO odpowiedzialne 
jest za produkcję czerwonych krwinek. Proces ten jest 
kontrolowany przez organizm, a produkcja hormonu EPO 
ustaje, kiedy białko zwane pVHL wiążą się z HIF. Jony ko-
baltu zapobiegają rozkładowi HIF-u, blokując działanie 
pVHL. Tak długo, jak jony kobaltu pozostają w organizmie 
w odpowiednio wysokiej koncentracji, następuje zwięk-
szona produkcja hormonu EPO. Stymulacja erytropoetyny 
i zwiększona erytropoeza podnoszą zdolność krwi do 
przenoszenia tlenu. Podawanie soli kobaltu polepsza tole-
rancję organizmu na niedotlenienie i niedokrwienie, chroni 
mięśnie szkieletowe przed wywołanym wysiłkiem, uszko-
dzeniami oksydacyjnymi oraz poprawia wydolność fizycz-
ną. Komisja Techniczna nie znalazła podstaw, by kwestio-
nować, podnoszone przez trenera R. Świątka w trakcie 
wyjaśnień, poprawność i fachowość pobrania próbek po 
gonitwie, czy ewentualne ich zanieczyszczenie podczas 
pobierania lub w laboratorium badającym przesłane próby. 
Należy mieć na uwadze, że zestawy do pobierania prób 
dopingowych są przesyłane od producenta w zaplombo-
wanych pudełkach, które są otwierane przez lekarza we-
terynarii upoważnionego do pobierania prób przez 
Prezesa PKWK w obecności trenera lub innej upoważnio-
nej przez niego osoby odpowiedzialnej za konia oraz  
w obecności sędziego Komisji Technicznej. Każdy zestaw 
zawiera komplety jednorazowych rękawiczek zapakowa-
nych w folię oraz w przypadku pobierania próby moczu, 
zaplombowane plastikowe butelki oraz jednorazowe worki 
plastikowe zabezpieczone dodatkowo folią. W przypadku 
pobierania próby moczu od konia, próba pobierana jest do 
worka plastikowego, a następnie bezpośrednio z worka 
przelewana w obecności ww. osób do plastikowych bute-
lek, które następnie są zakręcane. Butelki posiadają za-
bezpieczenia i po ich zakręceniu wraz z zawartością nie 
jest możliwe ich odkręcenie bez zniszczenia butelki. 
Dodatkowo, po przesłaniu materiału do laboratorium, każ-
dorazowo laboratorium potwierdza, że próbki doszły za-
plombowane w stanie nienaruszonym (por. str. 2 raportu  
z laboratorium z Francji i str. 1 raportu z laboratorium  
z Australii). Wskazać należy, że zarówno jedno i drugie  
z laboratoriów są rekomendowane przez IFHA (ang. 
International Federation of Horseracing Authorities). 
Laboratorium, przystępując do badań przesłanej próbki, 
nie ma też wiedzy, od jakiego konia pochodzi pobrany ma-
teriał z wyjątkiem wskazania płci i wieku konia. Komisja 
Techniczna wykluczyła zatem, według sugestii obwinione-
go, że do zanieczyszczenia pobranej próby doszło na 
etapie pobrania lub badania w laboratorium, tym bardziej, 
że dwa niezależne laboratoria potwierdziły obecność tej 
samej substancji dopingującej w stężeniu przekraczają-
cym dopuszczalny próg. Podkreślić wreszcie należy, że 



24

zastępująca trenera R. Świątka w dniu pobrania próby 
pani M.S. nie miała żadnych zastrzeżeń do sposobu po-
brania próby, była obecna w boksie podczas pobierania 
próby i swoim podpisem potwierdziła prawidłowość doko-
nanych czynności (por. także zeznania świadka M.S.).  
Do sposobu sprawowania zastępstwa przez M.S. podczas 
pobierania próby, zastrzeżeń nie miał również trener  
R. Świątek (por. wyjaśnienia trenera R. Świątka, str. 5 pro-
tokołu pisemnego). Komisja Techniczna nie znalazła pod-
staw, by kwestionować złożone w tym zakresie zeznania 
przez świadka lekarza weterynarii J.S., która pobierała 
próbę moczu od ogiera King Arcibal. Świadek wykonuje 
zawód zaufania publicznego od 11 lat, w tym od 2017 roku 
jest lekarzem uprawnionym do pobierania prób dopingo-
wych. Ponadto, zawsze przy pobieraniu próby obecny jest 
jeden z sędziów Komisji Technicznej i nigdy sposób wyko-
nywania czynności przez lekarza weterynarii J.S. nie bu-
dził zastrzeżeń. Zastrzeżeń Komisji Technicznej nie wzbu-
dziły też dokumenty zgromadzone i ujawnione w sprawie, 
w szczególności dokumenty z laboratoriów i przekazane 
przez organizatora wyścigów konnych. Dowody te nie dały 
w ocenie Komisji Technicznej jakichkolwiek podstaw, by 
kwestionować je pod względem wiarygodności i fachowo-
ści. Biorąc pod uwagę całokształt materiału dowodowego 
zebranego w sprawie, Komisja Techniczna nie przyjęła 
wyjaśnień trenera R. Świątka, jakoby nigdy nie podawał 
koniowi środka dopingującego, świadomie bądź nieświa-
domie. Wskazać należy, że Komisja Techniczna wykazała 
również inicjatywę dowodową w zakresie weryfikacji linii 
obrony obwinionego. Komisja Techniczna przeprowadziła 
wszystkie dowody zawnioskowane przez obrońcę obwi-
nionego, m.in. zleciła wykonanie opinii przez biegłego  
w poszerzonym zakresie wskazanym przez obrońcę obwi-
nionego, przesłuchała świadków: lekarza weterynarii J.S., 
M.S.. W ocenie Komisji Technicznej, zawnioskowane 
przez obrońcę trenera dowody nie dały podstaw do uzna-
nia niewinności trenera R. Świątka. Obwiniony uzyskał 
również możliwość wypowiedzenia się co do wszystkich 
zarzutów i całego materiału dowodowego zgromadzonego 
w sprawie (§ 118 ust. 4 regulaminu wyścigów konnych). 
Wskazane powyżej przeprowadzone dowody i ustalenia, 
w tym sporządzona przez biegłego opinia w oparciu o in-
formacje podane przez trenera, wpływają na ustalenie 
winy trenera co do obydwu zarzucanych czynów.  
Po pierwsze, na podstawie opinii biegłego nie ulega wąt-
pliwości, że ilość kobaltu podana ogierowi King Arcibal  
w mieszankach paszowych stosowanych przez trenera  
R. Świątka i to podawanych w dniu wyścigu oraz 1 dzień 
przed ( przez trenera oraz na polecenie trenera  
R. Świątka) doprowadziła do przekroczenia wartości pro-
gowej kobaltu w moczu. Podanie bowiem mieszanki pasz-
owej (lub mieszanek paszowych) w krótkim czasie zawie-
rających w sumie około 2 mg kobaltu może doprowadzić 
do przekroczenia progów stężenia kobaltu zarówno we 
krwi, jak i moczu. Działanie trenera w tym zakresie wypeł-
nia zatem znamiona przewinienia dyscyplinarnego okre-
ślonego w § 113 ust. 1 pkt 5 regulaminu wyścigów 

konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do regulaminu 
wyścigów konnych, które obejmował przedstawiony za-
rzut. Oceniając stopień winy trenera Ro. Świątka w zakre-
sie podania ogierowi King Arcibal niedozwolonego środka 
dopingującego w mieszankach paszowych, Komisja 
Techniczna miała na uwadze, że trener R. Świątek ma 
ponad 20-letnie doświadczenie trenerskie, jest osobą wy-
kształconą, zaangażowaną w tematykę wyścigową nie 
tylko od strony praktycznej jako trener, ale również jako 
wykładowca, o dużym stopniu świadomości zagadnień  
i problemów świata wyścigowego. Trener R. Świątek na 
swojej stronie internetowej oferuje szkolenia m.in. z zakre-
su żywienia i fizjologii koni wyścigowych. Jako trener, któ-
rego konie biorą udział w wyścigach na torach Europy 
(m.in. Szwajcaria, Włochy, Niemcy, Francja, Czechy)  
i Afryki (Maroko) niewątpliwie ma bardzo dużą wiedzę  
w zakresie restrykcyjnych zaleceń antydopingowych, po-
wszechnie obowiązujących norm i przepisów. Tymczasem, 
jak stwierdził biegły, koń w dniu wyścigów i 1 dzień przed 
w samych mieszankach paszowych i dodatkach otrzymał 
na zlecenie trenera ilość kobaltu, która znacznie przekro-
czyła dzienne zapotrzebowanie. Nie tylko naganne, ale  
i niedopuszczalne ze strony trenera było skumulowanie 
tego rodzaju mieszanek paszowych w żywieniu i polece-
nie ich podania w dniu wyścigu i 1 dzień przed zawodami. 
Z pewnością trener R. Świątek jako osoba profesjonalnie 
zajmująca się treningiem koni wyścigowych miał wiedzę  
o właściwych zasadach i zaleceniach dotyczących żywie-
nia koni wyścigowych bezpośrednio przed udziałem  
w wyścigach, do których się nie zastosował. Po drugie, 
równocześnie niezależnie od podania ogierowi King 
Arcibal przez trenera i na polecenie trenera kobaltu zawar-
tego w mieszankach paszowych i suplementach, co do-
prowadziło do przekroczenia wartości progowej kobaltu  
w moczu, nie może ulegać wątpliwości, że równolegle po-
dano ogierowi King Arcibal kobalt jako doping celowy  
w postaci soli drogą parenteralną, względnie, co mniej 
prawdopodobne, w sposób doustny, prawdopodobnie  
w czasie do 8 godzin przed pobraniem próby, który dopro-
wadził do wykrytego stężenia. Na podstawie zgromadzo-
nego materiału dowodowego nie jest możliwe ustalenie 
ponad wszelką wątpliwość kto dodatkowo poza kobaltem 
zawartym w mieszankach paszowych podanych przez 
trenera R. Świątka i na jego polecenie, dokładnie kiedy  
i na czyje zlecenie podał ogierowi kobalt w ilości, która 
doprowadziła do wykrytego stężenia. Z uwagi na działanie 
dopingujące podanego środka należy przypuszczać, że 
czynu tego dopuściła się osoba lub osoby, które miały bez-
pośredni interes w tym, by koń osiągnął jak najlepszy wy-
nik w gonitwie. Na trenerze ciążył nałożony regulaminem 
wyścigów konnych obowiązek zabezpieczenia konia 
przed podaniem niedozwolonych środków dopingujących, 
którego nie dopełnił. Zgodnie z wyjaśnieniami trenera  
i pozostałych świadków, koń w czasie poprzedzającym 
wyścig znajdował się poza bezpośrednią opieką trenera,  
a trener nie miał wiedzy co do szczegółów opieki nad ko-
niem. Brak wiedzy trenera R. Świątka na temat 
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rzeczywistej daty przyjazdu konia na Służewiec świadczy 
również o braku staranności trenera w zabezpieczeniu 
konia oraz braku zainteresowania tym faktem. Ponadto, 
trener nie miał wiedzy, że oprócz wskazanych przez niego 
K.M. i M.S., dostęp do stajni miały również inne osoby 
(świadek T.C.), nie miał wiedzy, kto oprowadzał konia na 
padoku, w jaki sposób koń był doprowadzony na padok 
(odległość ze stajni gościnnej na padok wynosi ok. 1 km). 
Z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika 
też, że koń przebywając na Służewcu objęty był całodobo-
wym dozorem, tak jak to miało miejsce w dniu startu konia 
King Arcibal w Nagrodzie Derby – 1 lipca 2018 r. (informa-
cja od świadka T.C.). Podczas pobytu konia w stajni na 
Partynicach i w związku z transportem konia do Warszawy 
oraz udziałem w gonitwie w dniu 10 czerwca 2018 r. trener 
nie podjął wystarczających starań, aby zabezpieczyć 
ogiera przed podaniem niedozwolonych środków dopin-
gujących. Co więcej, bardzo wysokie stężenie kobaltu  
w moczu konia wskazuje, że substancja ta musiała być, 
dodatkowo poza kobaltem zawartym w mieszankach pa-
szowych podawanych przez trenera i na jego polecenie, 
najprawdopodobniej podawana również dożylnie. 
Okoliczności podania niedozwolonego środka dopingują-
cego obciążają trenera, który powinien zabezpieczyć ko-
nia przed taką sytuacją. Ze zgromadzonych w sprawie 
dowodów nie wynika, że trener podjął działania, które do-
prowadziłyby do skutecznego zabezpieczenia konia  
w stajni na Służewcu, czy podczas przebywania ogiera  
w stajni na Partynicach albo podczas transportu (z uwagi 
na treść opinii biegłego nie można całkowicie wykluczyć, 
że substancja została podana poza Służewcem), chociaż-
by poprzez zapewnienie stałego dozoru w stajni czy towa-
rzyszenie koniowi ze stajni na Służewcu w drodze na pa-
dok. Należy przyjąć, że ogierowi podano poza kobaltem 
zawartym w mieszankach paszowych, w zamiarze bezpo-
średnim kobalt jako niedozwolony środek dopingujący 
celem zwiększenia wydolności konia i tym samym wpły-
nięcia na osiągnięty rezultat w gonitwie. Jak wynika z opi-
nii biegłego, z weterynaryjnego punktu widzenia nie ma 
wskazań do suplementowania konia wyścigowego kobal-
tem, w szczególności, że dzienne zapotrzebowanie w or-
ganizmie konia na ten pierwiastek jest co do zasady po-
krywane w sposób naturalny z pożywieniem, a przypadki 
niedoboru kobaltu w organizmie konia praktycznie nie 
występują. Działanie trenera w tym zakresie wypełnia zna-
miona przewinienia dyscyplinarnego określonego w § 34 
ust. 2 pkt 1 w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 regulaminu wyścigów 
konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do regulaminu 
wyścigów konnych, które obejmował przedstawiony za-
rzut. Wskazać należy, że wraz z poinformowaniem o za-
rzutach i po przekazaniu analizy z laboratorium i raportu  
z laboratorium wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka 
angielskiego i francuskiego, trener R. Świątek przed przy-
stąpieniem do składania wyjaśnień został poinformowany 
o zawartości i stężeniu substancji. W ocenie Komisji 
Technicznej, okoliczność ta nie stanowiła naruszenia pra-
wa do obrony. Tym bardziej, że trener R. Świątek został 

pouczony o prawie do składania wniosków dowodowych, 
z którego to prawa skorzystał. Na uwagę również zasługu-
je okoliczność, że trener R. Świątek przychodząc na prze-
słuchanie, przygotował zestawienie składu pasz i suple-
mentów wraz ze wskazaniem ich składu, które podawał 
ogierowi King Arcibal. Na każdym z wydruków była zazna-
czona markerem zawartość kobaltu i wit. B12 (kobalami-
ny), co wskazywałoby jednoznacznie, że trener wiedział, 
jaka substancja została wykryta. Wymierzając karę 
Komisja Techniczna kierowała się pomocniczo dyrektywa-
mi wymiaru kary, określonymi w art. 33 Kodeksu wykro-
czeń, nadto miała na względzie wszystkie okoliczności 
przemawiające zarówno na korzyść jak i na niekorzyść 
obwinionego trenera R. Świątka. Orzekając karę Komisja 
Techniczna miała również na uwadze cele zapobiegawcze 
kary w ramach prewencji indywidualnej oraz potrzeby  
w zakresie kształtowania świadomości środowiska wyści-
gowego, jak również cele prewencji generalnej, której za-
daniem jest wyrobienie u sprawców przekonania o nie-
uchronności kary. Komisja Techniczna miała również na 
uwadze wagę dokonanego przez trenera przewinienia, 
które z pewnością stanowi jedno z cięższych przewinień 
wymienionych w regulaminie wyścigów konnych jako na-
ruszające zasady uczciwej rywalizacji, sprowadzające się 
do traktowania zwierząt w sposób przedmiotowy. 
Stosowanie niedozwolonych środków dopingujących  
z pewnością nie pozostaje bez wpływu na zdrowie koni.  
W związku z tym Komisja Techniczna ocenia nagannie 
postępowanie trenera R. Świątka również z etycznego 
punktu widzenia. Przewidziana w art. 24 pkt 5 ustawy kara 
zawieszenia licencji na trenowanie koni może zostać orze-
czona nie dłużej niż na rok. W ocenie Komisji Technicznej, 
upływ ważności licencji na trenowanie koni, która udziela-
na jest na rok kalendarzowy, nie stoi na przeszkodzie 
orzeczeniu kary na okres, który wykraczałby poza dany 
rok kalendarzowy. Przyjęcie wykładni jakoby okres wymie-
rzanej kary zawieszenia licencji na trenowanie koni deter-
minowany był przez okres ważności udzielonej licencji 
prowadziłoby do wniosków ad absurdum. W praktyce 
oznaczałoby, że wymierzenie kary w maksymalnej usta-
wowej wysokości nigdy nie byłoby możliwe. W przypadku 
wygaśnięcia licencji na trenowanie koni przed upływem 
okresu kary, jej ponowne udzielenie będzie dopiero możli-
we po wykonaniu tej kary, zgodnie z art. 21c ust. 3 ustawy. 
Przyjmując interpretację odmienną niż przedstawiona po-
wyżej, przepis art. 21c ust. 3 ustawy byłby całkowicie 
zbędny. Wymierzając łącznie karę za dwa czyny, Komisja 
Techniczna miała na uwadze treść art. 9 § 2 Kodeksu wy-
kroczeń, zgodnie z którym jeżeli jednocześnie orzeka się 
o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń, wymierza się 
łącznie karę w granicach zagrożenia określonych w prze-
pisie przewidującym najsurowszą karę, co nie stoi na 
przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie 
innych naruszonych przepisów. W przedmiotowej spra-
wie, mimo iż odesłanie zawarte w ustawie o wyścigach 
konnych odnosi się do Kodeksu postępowania w spra-
wach o wykroczenia, którego przepisy należy stosować 
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odpowiednio w postępowaniu dyscyplinarnym, w ocenie 
Komisji Technicznej, konieczne jest (mimo iż wprost nie 
wynika to z przepisu) uwzględnienie przy orzekaniu prze-
pisu Kodeksu wykroczeń dotyczącego zbiegu wykroczeń, 
który wyraża normę o charakterze procesowym. Skoro  
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia niedopusz-
czalne jest orzeczenie w jednym postępowaniu kilku kar 
jednostkowych, wynikających z sankcji zawartych w nor-
mach, których naruszenie przypisano obwinionemu, 
Komisja Techniczna uznała, że w przedmiotowej sprawie 
orzeczenie dwóch kar jednostkowych prowadziłoby do 
nieuzasadnionego stawiania trenera R. Świątka w pozycji 
mniej korzystnej, niż w przypadku orzekania wobec 
sprawców w sprawach o wykroczenia, podczas gdy po-
winna być odpowiednio stosowana procedura w sprawach 
o wykroczenia. Skoro ustawa nie odnosi się w ogóle to 
kwestii zbiegu przewinień dyscyplinarnych, w ocenie 
Komisji Technicznej należało zastosować reguły, jak przy 
wykroczeniach, na zasadzie analogii legis. Zresztą, do-
puszczalności stosowania pomocniczo w postępowaniu 
dyscyplinarnym toczącym się na podstawie ustawy o wy-
ścigach konnych przepisów Kodeksu wykroczeń nie kwe-
stionuje również Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa 
w Warszawie, który w przeszłości rozpoznawał odwołania 
od orzeczeń Komisji Odwoławczej (por. postanowienie  
z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt XIV Ko 112/15).
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej.

nr 166 z dnia 20 grudnia 2018 r.
W związku z informacjami otrzymanymi w dniach: 17 i 20 
sierpnia 2018 r. przez Polski Klub Wyścigów Konnych (da-
lej także: „PKWK”) z Laboratoire des Courses Hippiques 
w Verrières le Buisson (Francja), potwierdzającą obec-
ność niedozwolonego środka dopingującego w postaci 
kobaltu w stężeniu przekraczającym dozwolony próg  
w badanej próbie pobranej od ogiera Rammas Al 
Khalediah w dniu 28 lipca 2018 r. po gonitwie o Nagrodę 
Figaro, a następnie potwierdzoną w dniu 21 września 
2018 r. przez Laboratorium LGC Ltd w Newmarket; 6 i 7 
września 2018 r. przez PKWK z Laboratoire des Courses 
Hippiques w Verrières le Buisson (Francja), potwierdza-
jącą obecność niedozwolonego środka dopingującego  
w postaci kobaltu w stężeniu przekraczającym dozwolony 
próg w badanej próbie pobranej od ogiera Octobermen  
w dniu 11 sierpnia 2018 r. po gonitwie nr 7; 6 i 7 września 
2018 r. przez PKWK z Laboratoire des Courses Hippiques 
w Verrières le Buisson (Francja), potwierdzającą obec-
ność niedozwolonych środków dopingującego w postaci 
kobaltu w stężeniu przekraczającym dozwolony próg oraz 
klenbuterolu w badanej próbie pobranej od klaczy Basalah 
Al Khalediah w dniu 12 sierpnia 2018 r. po gonitwie nr 7,  
a następnie potwierdzoną w dniu 24 września 2018 r. 
przez Laboratorium LGC Ltd w Newmarket; 13 i 14 wrze-
śnia 2018 r. przez PKWK z Laboratoire des Courses 

Hippiques w Verrières le Buisson (Francja), potwierdza-
jącą obecność niedozwolonego środka dopingującego 
w postaci kobaltu w stężeniu przekraczającym dozwo-
lony próg w badanej próbie pobranej od klaczy Basalah 
Al Khalediah w dniu 25 sierpnia 2018 r. po gonitwie nr 
7 , Komisja Techniczna wszczęła z urzędu czynności 
wyjaśniające. 
W związku z powyższym, Komisja Techniczna zarzuciła 
trenerowi W. Kryszyłowiczowi trenującemu konie Rammas 
Al Khalediah, Basalah Al Khalediah oraz Octobermen: 1. 
naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regula-
minu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2016 r., 
poz. 536, dalej „regulamin wyścigów konnych”) poprzez: 
podanie ogierowi Rammas Al Khalediah przed goni-
twą rozgrywaną w dniu 28 lipca 2018 r. lub w czasie jej 
trwania niedozwolonego środka dopingującego; podanie 
ogierowi Octobermen przed gonitwą rozgrywaną w dniu 
11 sierpnia 2018 r. lub w czasie jej trwania niedozwolo-
nego środka dopingującego; podanie klaczy Basalah Al 
Khalediah przed gonitwą rozgrywaną w dniu 12 sierpnia 
2018 r. lub w czasie jej trwania niedozwolonych środ-
ków dopingujących, przy czym czynów tych dopuścił się  
w sposób szczególnie rażący, popełniając je notorycznie, 
tj. przewinienie dyscyplinarne wskazane w § 113 ust. 1 pkt 
5 w zw. z ust. 2 regulaminu wyścigów konnych w zw. z ust. 
1 pkt 6 załącznika nr 6 do regulaminu wyścigów konnych; 
2. naruszenie przepisów regulaminu wyścigów konnych 
poprzez naruszenie obowiązku polegającego na zabez-
pieczeniu ogiera Rammas Al Khalediah biorącego udział 
w gonitwie w dniu 28 lipca 2018 r., ogiera Octobermen 
biorącego udział w gonitwie w dniu 11 sierpnia 2018 r. oraz 
klaczy Basalah Al Khalediah biorącej udział w gonitwach 
w dniu 12 sierpnia 2018 r. i 25 sierpnia 2018 r. przed poda-
niem niedozwolonych środków dopingujących, przy czym 
czynów tych dopuścił się w sposób szczególnie rażący, 
popełniając je notorycznie, tj. przewinienie dyscyplinarne 
wskazane w § 34 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9  
w zw. z ust. 2 regulaminu wyścigów konnych w zw. z ust. 
1 pkt 6 załącznika nr 6 do regulaminu wyścigów konnych. 
Następnie, przed przystąpieniem do składania wyjaśnień 
przez trenera w dniu 19 października 2018 r., zarzut wska-
zany powyżej w punkcie 1 został uzupełniony o podanie 
klaczy Basalah Al Khalediah przed gonitwą rozgrywaną  
w dniu 25 sierpnia 2018 r. lub w czasie jej trwania niedo-
zwolonego środka dopingującego.
Po rozpoznaniu sprawy w dniach 8 września, 4 paździer-
nika, 6 października, 19 października, 26 października 
2018 r., w tym po analizie raportów sporządzonych: w dniu 
16 sierpnia 2018 r. w Laboratoire des Courses Hippiqes 
w Verrières le Buisson (Francja), analizie raportu badania 
sporządzonego w dniu 20 sierpnia 2018 r. w Laboratorium 
w Newmarket, w dniu 6 września 2018 r. w Laboratoire 
des Courses Hippiqes w Verrières le Buisson (Francja), 
w dniu 6 września 2018 r. w Laboratoire des Courses 
Hippiqes w Verrières le Buisson (Francja), analizie ra-
portu badania sporządzonego w dniu 24 września 2018 r.  
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w Laboratorium w Newmarket, w dniu 13 września 2018 r. 
w Laboratoire des Courses Hippiqes w Verrières le Buisson 
(Francja), przesłuchaniu trenera W. Kryszyłowicza, prze-
słuchaniu świadków: M. B., lekarza weterynarii J. S.  
i lekarza weterynarii A. Ł. upoważnionych przez Prezesa 
PKWK do pobierania prób dopingowych, uzyskaniu wy-
jaśnień i informacji od lekarza weterynarii K. K., lekarza 
weterynarii R. H. oraz lekarza weterynarii M. P. spra-
wujących opiekę weterynaryjną nad końmi Rammas Al 
Khalediah, Octobermen oraz Basalah Al Khalediah, osoby 
współpracującej w stajni na Partynicach z trenerem: K.D., 
analizie dokumentacji dotyczącej leczenia oraz analizie 
dokumentacji dotyczącej karmienia koni w okresie od 28 
maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. dostarczonej przez 
trenera, po zasięgnięciu opinii biegłego z zakresu farma-
kologii i toksykologii weterynaryjnej dr n. wet. Wojciecha 
Karlika - Kierownika Zakładu Farmakologii i Toksykologii 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Komisja Techniczna 
postanowiła: 1. uznać trenera W. Kryszyłowicza za win-
nego popełnienia zarzucanych mu przewinień dyscypli-
narnych w pkt 1, przyjmując, że polegały one na: podaniu 
ogierowi Rammas Al Khalediah przed gonitwą rozgrywaną 
w dniu 28 lipca 2018 r. niedozwolonego środka dopingu-
jącego w postaci kobaltu; podaniu ogierowi Octobermen 
przed gonitwą rozgrywaną w dniu 11 sierpnia 2018 r. nie-
dozwolonego środka dopingującego w postaci kobaltu; 
podaniu klaczy Basalah Al Khalediah przed gonitwami 
rozgrywanymi w dniach 12 sierpnia 2018 r. i 25 sierpnia 
2018 r. niedozwolonego środka dopingującego w postaci 
kobaltu i zakwalifikować każdy z czynów, jako przewinie-
nie dyscyplinarne określone w § 113 ust. 1 pkt 5 regula-
minu wyścigów konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika 
nr 6 do regulaminu wyścigów konnych; 2. uznać trenera 
W. Kryszyłowicza za winnego popełnienia zarzucanych 
mu przewinień dyscyplinarnych w pkt 2, przyjmując, że 
polegały one na naruszeniu obowiązku zabezpieczenia 
koni: Rammas Al Khalediah biorącego udział w gonitwie 
w dniu 28 lipca 2018 r., Octobermen biorącego udział  
w gonitwie 11 sierpnia 2018 r., Basalah Al Khalediah bio-
rącej udział w gonitwie w dniach 12 i 25 sierpnia 2018 r., 
przed podaniem niedozwolonych środków dopingujących 
w postaci kobaltu i dodatkowo klaczy Basalah Al Khalediah 
biorącej udział w gonitwie w dniu 12 sierpnia 2018 r. przed 
podaniem niedozwolonego środka dopingującego w po-
staci klenbuterolu i zakwalifikować każdy z czynów, jako 
przewinienie dyscyplinarne określone w § 34 ust. 2 pkt 1 
w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 regulaminu wyścigów konnych  
w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do regulaminu wyści-
gów konnych; 3. wymierzyć łącznie za wszystkie wskaza-
ne wyżej przewinienia karę zawieszenia licencji na treno-
wanie koni od dnia 27 grudnia 2018 r. do dnia 26 grudnia 
2019 r. na podstawie § 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 7 w zw. z § 113 
ust. 1 pkt 5 regulaminu wyścigów konnych w zw. z ust. 1 
pkt 6 załącznika nr 6 do regulaminu wyścigów konnych,  
w zw. § 34 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 regulaminu 
wyścigów konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do 

regulaminu oraz art. 23 pkt 2 i art. 24 pkt 5 ustawy z dnia 
18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz.U. 2017.194 
t.j. z dnia 2017.01.31, dalej „Ustawa”).
Uzasadnienie: Na podstawie całokształtu okoliczności 
ujawnionych w ramach przeprowadzonych czynności 
wyjaśniających, Komisja Techniczna ustaliła następujący 
stan faktyczny: Na wniosek Komisji Technicznej od koni 
będących w treningu W. Kryszyłowicza w dniach: 28 
lipca 2018 r. od konia Rammas Al Khalediah (własności 
Polska AKF Sp. z o.o.) po gonitwie o Nagrodę Figaro po-
brana została próba krwi w celu zbadania na zawartość 
w organizmie niedozwolonych środków dopingujących.  
W dniach 17 i 20 sierpnia 2018 r., z Laboratoire des 
Courses Hippiqes w Verrières le Buisson (Francja), do 
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynął wynik in-
formujący o obecności niedozwolonego środka dopingu-
jącego w badanej próbie wraz z informacją o zawartości 
kobaltu w badanej próbie krwi w stężeniu 324+/- 5 ng/
mL, tj. w ilości przewyższającej międzynarodowy próg dla 
osocza krwi, który wynosi 25 ng/mL; 11 sierpnia 2018 r. 
od konia Octobermen (własności Stadniny Koni Kozienice  
i W. Kryszyłowicza), pobrana została próba moczu w celu 
zbadania na zawartość w organizmie niedozwolonych 
środków dopingujących. W dniach 6 i 7 września 2018 r.,  
z Laboratoire des Courses Hippiqes w Verrières le Buisson 
(Francja), do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynął 
wynik informujący o obecności niedozwolonego środ-
ka dopingującego w badanej próbie wraz z informacją  
o zawartości kobaltu w badanej próbie moczu w stężeniu 
4.524+/- 570 ng/mL, tj. w ilości przewyższającej między-
narodowy próg dla moczu, który wynosi 100 ng/mL; 12 
sierpnia 2018 r. od klaczy Basalah Al Khalediah (własno-
ści Polska AKF Sp. z o.o.), pobrana została próba moczu 
w celu zbadania na zawartość w organizmie niedozwo-
lonych środków dopingujących. W dniach 6 i 7 września 
2018 r., z Laboratoire des Courses Hippiqes w Verrières 
le Buisson (Francja), do Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych wpłynął wynik informujący o obecności niedo-
zwolonych środków dopingujących w badanej próbie wraz 
z informacją o zawartości kobaltu w badanej próbie moczu 
w stężeniu 26.465+/- 618 ng/mL, tj. w ilości przewyższa-
jącej międzynarodowy próg dla moczu, który wynosi 100 
ng/mL oraz informacją o obecności klenbuterolu w bada-
nej próbie moczu; 25 sierpnia 2018 r. od klaczy Basalah 
Al Khalediah (własności Polska AKF Sp. z o.o.), pobrana 
została próba krwi w celu zbadania na zawartość w orga-
nizmie niedozwolonych środków dopingujących. W dniach 
13 i 14 września 2018 r., z Laboratoire des Courses 
Hippiqes w Verrières le Buisson (Francja), do Polskiego 
Klubu Wyścigów Konnych wpłynął wynik informujący  
o obecności niedozwolonego środka dopingującego  
w badanej próbie wraz z informacją o zawartości kobal-
tu w badanej próbie krwi w stężeniu 37+/- 4 ng/mL, tj. w 
ilości przewyższającej międzynarodowy próg dla osocza 
krwi, który wynosi 25 ng/mL. W dniu 18 sierpnia 2018 r. 
trener ogiera Rammas Al Khalediah W. Kryszyłowicz i wła-
ściciel konia Polska AKF Sp. z o.o. zostali powiadomieni  
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o pozytywnym wyniku pierwszej próbki („A”) oraz o moż-
liwości złożenia wniosku o zbadanie drugiej próbki („B”)  
w innym laboratorium wybranym z listy spośród określo-
nych przez Prezesa PKWK (Zarządzenie nr 22/2017). 
Pisma zostały odebrane odpowiednio w dniu 23 sierpnia 
2018 r. (trener) i 29 sierpnia 2018 r. (właściciel). W dniu 30 
sierpnia 2018 r. do Komisji Technicznej wpłynął wniosek 
trenera W. Kryszyłowicza o zbadanie drugiej próbki („B”) 
w Laboratorium w Wielkiej Brytanii. W dniu 5 września 
2018 r. do Komisji Technicznej wpłynęło pismo właściciela 
potwierdzające wniosek o badanie drugiej próbki w labo-
ratorium w Wielkiej Brytanii. W dniu 21 września 2018 r.  
z laboratorium LGC Ltd w Newmarket (Wielka Brytania) 
do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynął wynik 
wraz z informacją potwierdzającą obecność tej samej sub-
stancji prawnie zabronionej, tj. kobaltu w badanej drugiej 
próbce („B”) w stężeniu przewyższającym dozwolony mię-
dzynarodowy próg dla krwi. Orzeczeniem nr 108 z dnia 22 
września 2018 r., Komisja Techniczna zdyskwalifikowała 
ogiera Rammas Al Khalediah z I-go miejsca w gonitwie 
nr 9 (180) rozegranej 25 lipca 2018 r. i ustaliła ponownie 
wynik gonitwy. Orzeczenie zostało zaskarżone w usta-
wowym terminie przez właściciela Polska AKF Sp. z o.o.  
w dniu 26 września 2018 r. Komisja Odwoławcza orzecze-
niem nr 7/2018 z dnia 9 października 2018 r. utrzymała  
w mocy zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej. 
W dniu 8 września 2018 r. trener i właściciel ogiera 
Octobermen W. Kryszyłowicz oraz właściciel konia 
Stadnina Koni Kozienice zostali powiadomieni o pozy-
tywnym wyniku pierwszej próbki („A”) oraz o możliwości 
złożenia wniosku o zbadanie drugiej próbki („B”) w innym 
laboratorium wybranym z listy spośród określonych przez 
Prezesa PKWK (Zarządzenie nr 22/2017). Pisma zo-
stały odebrane odpowiednio w dniu 17 września 2018 r. 
(Stadnina Koni Kozienice) oraz w dniu 8 września 2018 r. 
(trener). W ustawowym terminie nie nadeszła żadna ko-
respondencja od trenera i jednocześnie współwłaściciela, 
ani od drugiego współwłaściciela konia dotycząca prze-
prowadzenia badania drugiej próbki („B”). Orzeczeniem 
nr 117 z dnia 30 września 2018 r., Komisja Techniczna 
zdyskwalifikowała ogiera Octobermen z II-go miejsca  
w gonitwie nr 7 (215) rozegranej 11 sierpnia i ustaliła po-
nownie wynik gonitwy. Orzeczenie zostało zaskarżone w 
ustawowym terminie przez adwokata Łukasza Kłaka - peł-
nomocnika właściciela konia W. Kryszyłowicza pismem  
z dnia 3 października 2018 r. Komisja Odwoławcza orzecze-
niem nr 10/2018 z dnia 22 października 2018 r. utrzymała  
w mocy zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej.  
W dniu 8 września 2018 r. trener klaczy Basalah Al 
Khalediah W. Kryszyłowicz i właściciel konia Polska AKF 
Sp. z o.o. zostali powiadomieni o pozytywnym wyniku 
pierwszej próbki („A”) oraz o możliwości złożenia wniosku 
o zbadanie drugiej próbki („B”) w innym laboratorium wy-
branym z listy spośród określonych przez Prezesa PKWK 
(Zarządzenie nr 22/2017). Pisma zostały odebrane odpo-
wiednio w dniu 8 września 2018 r. (trener) i 10 września 
2018 r. (właściciel). W dniu 11 września 2018 r. do Komisji 

Technicznej wpłynęło pismo właściciela Polska AKF Sp.  
z o.o., w którym wniósł on o przeprowadzenie badania dru-
giej próbki („B”) w laboratorium w Wielkiej Brytanii. W dniu 
24 września 2018 r. z laboratorium LGC Ltd w Newmarket 
(Wielka Brytania) do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 
wpłynął wynik wraz z informacją potwierdzającą obec-
ność tej samej substancji prawnie zabronionej, tj. kobaltu  
w badanej drugiej próbce („B”) w stężeniu przewyższa-
jącym dozwolony międzynarodowy próg dla moczu oraz 
obecność drugiego niedozwolonego środka dopingujące-
go w postaci klenbuterolu. Orzeczeniem nr 116 z dnia 30 
września 2018 r., Komisja Techniczna zdyskwalifikowała 
klacz Basalah Al Khalediah z I-go miejsca w gonitwie nr 
4 (220) rozegranej 12 sierpnia i ustaliła ponownie wy-
nik gonitwy. Orzeczenie nie zostało zaskarżone. W dniu 
24 września 2018 r. trener klaczy Basalah Al Khalediah  
W. Kryszyłowicz i właściciel konia Polska AKF Sp. z o.o. 
zostali powiadomieni o pozytywnym wyniku pierwszej 
próbki („A”) oraz o możliwości złożenia wniosku o zba-
danie drugiej próbki („B”) w innym laboratorium wybra-
nym z listy spośród określonych przez Prezesa PKWK 
(Zarządzenie nr 22/2017). Pisma zostały odebrane od-
powiednio w dniu 26 września 2018 r. (właściciel) oraz  
w dniu 28 września 2018 r. (trener). W ustawowym ter-
minie nie nadeszła żadna korespondencja od trenera, ani 
od właściciela konia dotycząca przeprowadzenia badania 
drugiej próbki („B”). Orzeczeniem nr 131 z dnia 13 paź-
dziernika 2018 r., Komisja Techniczna zdyskwalifikowała 
klacz Basalah Al Khalediah z I-go miejsca w gonitwie nr 
9 (249) rozegranej 25 sierpnia 2018 r. i ustaliła ponownie 
wynik gonitwy. Orzeczenie nie zostało zaskarżone.
Jak ustaliła Komisja Techniczna konie, u których wykryto 
obecność niedozwolonych środków dopingujących, prze-
bywały we Wrocławiu w stajni na Partynicach w treningu 
wyścigowym u W. Kryszyłowicza przez kilka miesięcy po-
przedzających wyścigi. Oprócz startów w Warszawie  
i Sopocie, konie nie wyjeżdżały z terenu toru, w tym do 
prywatnego ośrodka prowadzonego przez trenera w miej-
scu zamieszkania. Opiekę nad końmi, oprócz trenera, 
sprawowali pracownicy stajni oraz małżonka M.K. (licen-
cjonowany jeździec i trener koni wyścigowych). Część  
z pracowników posiadała własne klucze do stajni, a część 
miała dostęp do nich. Opiekę weterynaryjną nad końmi 
sprawował według zeznań trenera lekarz weterynarii K.K.. 
W trakcie czynności wyjaśniających Komisja Techniczna 
ustaliła, że również lekarze weterynarii M.P. oraz R.H. wy-
konywali usługi weterynaryjne u koni będących pod opie-
ką trenera W. Kryszyłowicza. Z uzyskanych informacji od 
lekarzy weterynarii nie wynikało, aby przekazywali sobie 
wzajemnie informacje o leczeniu i zleconych zabiegach. 
Trener nie przedłożył w Komisji Technicznej wypisów  
z książki leczenia koni, wskazując, że ich nie posiada, co 
dodatkowo utrudniło weryfikację kwestii związanych  
z ewentualnym leczeniem koni i stosowanymi zabiegami. 
Od wymienionych lekarzy Komisja Techniczna uzyskała 
informacje, że jedynie koń Rammas Al Khalediah podda-
wany był zabiegom leczniczym (w okresie 11-21 czerwca 
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2018 r.), kiedy stwierdzono u niego problemy z układem 
ruchowym. Po konsultacji lekarskiej zastosowano maść 
zawierająca heparynę (wg informacji udzielonej przez le-
karza weterynarii M. P. i wyjaśnień trenera  
W. Kryszyłowicza). Program żywienia wszystkich koni 
ustalał trener W. Kryszyłowicz, przekazując informacje 
ustnie pracownikom stajni, co do dawek podstawowych 
pasz (owies, Oat Balancer Mix). Suplementy, dodatki i wi-
taminy trener podawał wyłącznie osobiście z małżonką. 
Wszystkie dodatki do pasz oraz leki znajdowały się  
w szafce zamkniętej na klucz, do której dostęp miał wy-
łącznie trener W. Kryszyłowicz, co zostało potwierdzone 
podczas czynności wyjaśniających w dniu 26 października 
2018 r. Według wyjaśnień trenera oraz na podstawie do-
starczonych wydruków informujących o składzie stosowa-
nych pasz i suplementów, Komisja Techniczna ustaliła, że 
koniom Rammas Al Khalediah, Octobermen i Basalah Al 
Khalediah podawano w okresie od wiosny 2018 r., pasze  
i suplementy zawierające kobalt lub wit. B12: Oat Balancer 
Mix (zawartość kobaltu 1,4 mg/1kg), Equiform Excel Boost 
Paste (zawartość kobaltu 16,7 mg/l i wit. B12 2mg/l) oraz 
Excel Gold Activated (zawartość kobaltu 16 mg/L i wit. B12 
2mg/L). Z informacji podanych przez trenera  
W. Kryszyłowicza wynika m.in., że część pasz i dodatków, 
zawierająca kobalt i witaminę B12, była podawana co-
dziennie w dni poprzedzające udział w gonitwach  
w Warszawie, a wszystkie z ww. pasz i dodatków wymie-
nionych zawierające kobalt w dniu wyścigu, tj. Oat 
Balancer Mix, Excel Gold Activated oraz Excel Boost 
Paste (por. wyjaśnienia tr W. Kryszyłowicza, str. 7 protoko-
łu pisemnego). Opiekę nad końmi jadącymi na Tor 
Służewiec w Warszawie sprawował bezpośrednio trener 
(załadunek, rozładunek z transportu oraz karmienie  
w Warszawie). Raz się zdarzyło, że trener nie zdążył na 
rozładunek i końmi musiała zaopiekować się M.S. do mo-
mentu jego przyjazdu. Trener nie potrafił sprecyzować 
daty opisanej sytuacji, kiedy nastąpiło to wydarzenie. 
Trener z racji tego, że przygotowywał konie do gonitwy, nie 
zawsze towarzyszył im w drodze na padok do prezentacji 
koni przed gonitwą. Stajnię na przyjazd przygotowywała 
M.S., która również organizowała osoby do prowadzenia 
koni do wyścigu. Trener nie kwestionował nigdy faktu, kto 
prowadzi konia do gonitwy. Po drugim i trzecim przypadku 
pozytywnej próby na zawartość substancji zabronionych, 
trener zainteresował się wymianą zamknięć w stajniach 
gościnnych na Służewcu. Do tego czasu, jak twierdzi tre-
ner W. Kryszyłowicz, kłódka i klucze pobierane były z por-
tierni na Torze Służewiec i każdy miał do nich dostęp. 
Trener przyznał w trakcie składania wyjaśnień, że nie 
zwracał uwagi na to, czy w godzinach nocnych ktoś był  
w stajni, gdzie przebywały jego konie, ani nie zauważył 
żadnych niepokojących rzeczy mogących o tym świad-
czyć, pomimo przekonania, że każdy mógł tam się dostać. 
Jak zeznał trener, wymienione wyżej pasze (Oat Balancer 
Mix, Equiform Excel Boost Paste, Excel Gold Activated) 
dostawały te „lepsze” konie, „bo wszystko jest drogie”.  
Z późniejszych wyjaśnień uzyskano informacje, że 

zarówno Rammas Al Khalediah, Basalah Al Khalediah 
oraz Octobermen były karmione oraz suplementowane 
wszystkimi wymienionymi powyżej paszami. Equiform 
Excel Boost Paste trener zaprzestał używać 24 sierpnia 
br. po otrzymaniu informacji o pozytywnej próbie u konia 
Rammas Al Khalediah (przed pobraniem próby od klaczy 
Basalah Al Khalediah w dniu 25 sierpnia br.). Z uwagi na 
to, że do oceny, jak sposób karmienia koni wpłynął na stę-
żenie kobaltu oraz do ustalenia ewentualnej drogi podania 
niedozwolonych środków dopingujących, których zawar-
tość w organizmie badanych koni stwierdziły laboratoria 
we Francji i w Wielkiej Brytanii, potrzebne były wiadomo-
ści specjalne, Komisja Techniczna zwróciła się do 
Kierownika Zakładu Farmakologii i Toksykologii Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr n. 
wet. Wojciecha Karlika celem sporządzenia opinii. Jak wy-
nika z ustaleń dokonanych przez biegłego, kobalt jest mi-
kroelementem niezbędnym do prawidłowego funkcjono-
wania organizmu konia. Bierze udział między innymi  
w procesach krwiotworzenia. Jako składnik witaminy B12 
uczestniczy również w metabolizmie węglowodanów, 
tłuszczów, aminokwasów oraz kwasów nukleinowych. 
Kobalt musi być pobierany ze środowiska. Źródłem tego 
pierwiastka dla organizmu konia jest przede wszystkim 
pasza, gdyż brak kobaltu w paszy prowadzi do objawów 
niedoboru. U koni nie stwierdza się niedoborów kobaltu,  
a więc naturalnie spożywana pasza jest wystarczającym 
źródłem tego pierwiastka dla koni. Uważa się, że minimal-
ne zapotrzebowanie konia sportowego na kobalt wynosi 
około 1 mcg na 1 kg masy ciała (co odpowiada około 0,05 
mg kobaltu w 1 kg suchej masy karmy dla konia ważącego 
około 500 kg). Jak wskazał biegły, u sportowców (ludzi) 
kobalt stabilizuje czynnik transkrypcyjny indukowany nie-
dotlenieniem, który odpowiedzialny jest za nasilenie pro-
dukcji erytropoetyny i hemoglobiny. Dodatkowo, zwiększe-
nie podaży kobaltu prowadzi do zwiększonej ochrony 
komórek przed stresem oksydacyjnym, pobudza wykorzy-
stanie glukozy i poprawia wykorzystanie tlenu przez tkanki 
oraz produkcję energii. U ludzi, jednokrotne podanie chlor-
ku kobaltu w dawce 10 - 25 mg dziennie zwiększa produk-
cję krwinek czerwonych o jeden milion na 1 mcl krwi,  
w ciągu 1-3 tygodni. Uważa się, że podobne efekty można 
uzyskać również u koni sportowych, aczkolwiek w przeci-
wieństwie do ludzi, podanie u koni pojedynczej dawki ko-
baltu nie prowadzi do wzrostu erytropoetyny we krwi.  
Na zadane przez Komisję Techniczną pytanie, czy żywie-
nie koni przed wyścigiem wskazanymi przez trenera su-
plementami i paszami, w dawkach wskazanych przez tre-
nera mogło doprowadzić do stężenia kobaltu 
przekraczającego ustalony dopuszczalny próg, tj. 100 ng/
mL w moczu jak i 25 ng/mL w osoczu krwi, biegły udzielił 
jednoznacznie odpowiedzi twierdzącej. Stosowane w ży-
wieniu i suplementacji preparaty (Oat Balancer Mix, Excel 
Boost Paste oraz Excel Gold Activated) zawierają wysoką 
dawkę kobaltu. Oat Balancer Mix, zastosowany w ilości 
0,9 kg na zwierzę na dzień dostarczył około 1,26 mg ko-
baltu, Equiform - Excel Boost Paste 60 g zastosowana 
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rano przed zawodami dostarczyła około 1 mg kobaltu, 
Excel Gold Activated stosowany 60 ml na dzień dostarczył 
do organizmu około 0,96 mg kobaltu. Tym samym koń 
otrzymał w krótkim okresie około 3 mg kobaltu. Biorąc pod 
uwagę, że zalecana dawka kobaltu dla konia o masie ciała 
500 kg wynosi około 0,5 mg, doszło do prawie 6-krotnego 
przekroczenia zalecanej dawki. Dodatkowo biegły zwraca 
uwagę, że w przypadku koni otrzymujących niskie dawki 
kobaltu (0,5 mg - 1 mg na zwierzę) ale codziennie przez 
3-4 tygodnie, dochodzi do wysycenia organizmu konia 
kobaltem (organizm zawiera już maksymalną ilość kobaltu 
możliwą do zmagazynowania). Według opinii biegłego wy-
sycenie organizmu kobaltem ma przełożenie na dłuższe 
utrzymywanie się wysokiego stężenia kobaltu, po podaniu 
wysokiej dawki tego mikroelementu. Analizując skład po-
dawanych przez trenera mieszanek paszowych i czas ich 
podania przed wyścigami, biegły nie miał wątpliwości, że 
taka ilość z pewnością doprowadzi do przekroczenia stę-
żenia kobaltu nie tylko w moczu ale również w osoczu krwi 
(str. 2 opinii uzupełniającej). Biegły zwrócił uwagę również 
na fakt, że przekroczenie stężenia kobaltu w moczu 
(100ng/mL) może nastąpić nawet przy wchłonięciu z prze-
wodu pokarmowego 0,7 mg kobaltu. Taka ilość może się 
efektywnie wchłaniać nawet po podaniu tylko jednej z oce-
nianych mieszanek: Excel Boost Paste czy Oat Balancer 
Mix. Biegły dodatkowo podkreślił powszechne zalecenia, 
aby u koni wyścigowych i sportowych nie stosować prepa-
ratów z kobaltem w dniu zawodów lub 1 dzień przed zawo-
dami. Odpowiadając na pytanie dotyczące doprowadze-
nia do wykrytego stężenia kobaltu u koni Rammas Al 
Khalediah (324 ng/mL we krwi), Octobermen (4.524 ng/mL 
w moczu), Basalah Al Khalediah (26.465 ng/mL w moczu  
i po 13 dniach od pierwszego badania 37 ng/mL we krwi), 
biegły wskazał, że takie stężenia kobaltu należy uznać za 
bardzo wysokie i osiągnięcie ich można osiągnąć wyłącz-
nie w wyniku suplementacji doustnej lub parenteralnej 
kobaltem w dawkach dużo wyższych niż zalecane dla 
mieszanek paszowych. Podanie normalnej dawki stoso-
wanej do suplementacji traconego kobaltu powoduje 
przejściowy wzrost stężenia kobaltu maksymalnie do 700 
ng/mL moczu i 100 ng/mL krwi. Każde z wykrytych stężeń 
w pobranych próbach przekracza powyższe stężenie za 
wyjątkiem wyniku próby pobranej od klaczy Basalah Al 
Khalediah w dniu 25 sierpnia 2018 r. Z danych literaturo-
wych wynika, że uzyskane stężenia u koni Rammas Al 
Khalediah i Octobermen można osiągnąć podając sole 
kobaltu w formie iniekcji. Nie jest pewne, czy takie stęże-
nie można osiągnąć po podaniu doustnym kobaltu, ale 
analizując dane toksykologiczne opisane u ludzi można 
przyjąć, że w wyjątkowych wypadkach bardzo wysokie 
stężenie kobaltu w moczu lub krwi może wystąpić również 
w wyniku podania kobaltu w postaci doustnej u konia. 
Biegły przedstawił wniosek, że osiągnięte stężenie kobal-
tu wskazują, że sole kobaltu (w ilościach 45-50 mg kobaltu 
przyswajalnego) podano w czasie od 2 do 16 godzin przed 
pobraniem próby na zawartość substancji zabronionych. 
W przypadku klaczy Basalah Al Khalediah odnotowane 

stężenia w próbie moczu jest bardzo wysokie (26.465 ng/
mL). Z literatury i dostępnych badań wynika, że podobne 
stężenie (20.000 ng/mL) uzyskano u koni po 4 godzinach 
od dożylnego podania chlorku kobaltu w ilości 45 mg. 
Dodatkowo biorąc pod uwagę, że 13 dni później klacz po-
nownie została poddana kontroli dopingowej i stwierdzono 
we krwi stężenie w wysokości 37 ng/mL, trudno wytłuma-
czyć zaistniały fakt w inny sposób niż podanie wysokiej 
dawki kobaltu w dniu wyścigu 12 sierpnia 2018 r. – doust-
nie 120 mg chlorku kobaltu (lub innej soli kobaltu) lub do-
żylnie w dawce ok 40-50 mg kobaltu. Osiągnięcie tak wy-
sokich poziomów przy stosowaniu pasz i suplementów 
zgodnie z zaleceniami producenta nie jest w opinii biegłe-
go możliwe. Zwraca również uwagę w opinii uzupełniają-
cej, że dostarczenie np. 5 mg kobaltu do organizmu koni  
z mieszanek paszowych uzupełniających nie przekroczy 
zwykle stężenia 2000 ng/mL w moczu. Komisja Techniczna 
uznała powyższą opinię biegłego za pełną i jasną, nie ma-
jąc zastrzeżeń, co do wiedzy, kompetencji i rzetelności 
biegłego. Dodatkowo, Komisja Techniczna ustaliła na pod-
stawie opracowań naukowych, że kobalt jako mikroele-
ment występujący w środowisku naturalnym jest niezbęd-
ny do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych, 
jednak jego zapotrzebowanie jest w wystarczający sposób 
pokrywane z naturalnej paszy. Stosowane sole kobaltu są 
absorbowane przez organizm, jako jony zdolne do wiąza-
nia się z konkretnymi białkami zwany czynnikiem induko-
wanym hipoksją (HIF). HIF, jako część złożonej sekwencji, 
pomaga w budowie hormonu EPO. Z kolei EPO odpowie-
dzialne jest za produkcję czerwonych krwinek. Proces ten 
jest kontrolowany przez organizm, a produkcja hormonu 
EPO ustaje, kiedy białko zwane pVHL wiążą się z HIF. 
Jony kobaltu zapobiegają rozkładowi HIF-u, blokując dzia-
łanie pVHL. Tak długo, jak jony kobaltu pozostają w orga-
nizmie w odpowiednio wysokiej koncentracji, następuje 
zwiększona produkcja hormonu EPO. Stymulacja erytro-
poetyny i zwiększona erytropoeza podnoszą zdolność 
krwi do przenoszenia tlenu. Podawanie soli kobaltu polep-
sza tolerancję organizmu na niedotlenienie i niedokrwie-
nie, chroni mięśnie szkieletowe przed wywołanym wysił-
kiem, uszkodzeniami oksydacyjnymi oraz poprawia 
wydolność fizyczną. Komisja Techniczna nie znalazła 
podstaw, by kwestionować, podnoszone przez trenera  
W. Kryszyłowicza w trakcie wyjaśnień, poprawność i fa-
chowość pobrania próbek po gonitwie. Ponadto, Komisja 
Techniczna nie uznała za wiarygodne wyjaśnień trenera 
W. Kryszyłowicza, jakoby był wypraszany za każdym ra-
zem z boksu, w którym pobierane są próby przez upraw-
nionego lekarza weterynarii i nie mógł w nich uczestni-
czyć. Po pierwsze, okoliczność taka nie została 
stwierdzona przez lekarza weterynarii, ani przez sędziego 
Komisji Technicznej obecnego przy próbie i nie ma takiej 
praktyki, o ile koń nie stwarza zagrożenia (we wszystkich 
wskazanych ww. przypadkach nie było takiego zagroże-
nia). Po drugie, trener W. Kryszyłowicz podczas tego sa-
mego przesłuchania potwierdził, że był obecny w boksie, 
gdy pobierane były próbki krwi. Po trzecie, jakiekolwiek 
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zastrzeżenia ze strony trenera co do sposobu pobierania 
prób pojawiły się dopiero po ujawnieniu w badanych pró-
bach obecności niedozwolonych środków dopingujących  
i stanowią, w ocenie Komisji Technicznej, wersję wyda-
rzeń przygotowaną następczo na potrzeby obrony. Należy 
mieć na uwadze, że zestawy do pobierania prób dopingo-
wych są przesyłane od producenta w zaplombowanych 
pudełkach, które są otwierane przez lekarza weterynarii 
upoważnionego do pobierania prób przez Prezesa PKWK 
w obecności trenera lub innej upoważnionej przez niego 
osoby odpowiedzialnej za konia oraz w obecności sędzie-
go Komisji Technicznej. Każdy zestaw zawiera komplety 
jednorazowych rękawiczek zapakowanych w folię oraz  
w przypadku pobierania próby moczu, zaplombowane pla-
stikowe butelki oraz jednorazowe worki plastikowe zabez-
pieczone dodatkowo folią. W przypadku pobierania próby 
moczu od konia, próba pobierana jest do worka plastiko-
wego, a następnie bezpośrednio z worka przelewana  
w obecności ww. osób do plastikowych butelek, które na-
stępnie są zakręcane. Butelki posiadają zabezpieczenia  
i po ich zakręceniu wraz z zawartością nie jest możliwe ich 
otworzenie bez zniszczenia butelki. W przypadku pobiera-
nia krwi, materiał pobierany jest do próżniowych próbó-
wek, które są pakowane następnie do plastikowego worka 
lub plastikowej butelki i zabezpieczone. Żadne z opako-
wań nie może być otworzone bez pozostawienia śladów. 
Dodatkowo, po przesłaniu materiału do laboratorium, każ-
dorazowo laboratorium potwierdza, że próbki doszły za-
plombowane w stanie nienaruszonym (por. str. 2 raportu  
z laboratorium z Francji i str. 1 raportu z laboratorium  
z Wielkiej Brytanii). Wskazać należy, że zarówno jedno  
i drugie z laboratoriów są rekomendowane przez IFHA 
(ang. International Federation of Horseracing Authorities). 
Laboratorium, przystępując do badań przesłanej próbki, 
nie ma też wiedzy, od jakiego konia pochodzi pobrany ma-
teriał z wyjątkiem wskazania płci i wieku konia. Komisja 
Techniczna wykluczyła zatem, według sugestii obwinione-
go, że do podmiany pobranych prób doszło na etapie po-
bierania materiału biologicznego w dniu zawodów. (por. 
wyjaśnienia trenera W. Kryszyłowicza, str. 2 i str. 9 proto-
kołu pisemnego). Podkreślić należy, że trener  
W. Kryszyłowicz zarzuty dotyczące nieprawidłowości po-
bieranych prób złożył dopiero w dniu 19 października 
2018 r., podczas składania wyjaśnień przed Komisją 
Techniczną. Do tego dnia, ani w dokumentacji Komisji 
Technicznej ani w dokumentacji Organizatora gonitw 
(Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Oddział Wyścigi Konne 
Służewiec) nie ma śladu zgłoszenia przez trenera jakich-
kolwiek problemów czy uwag ze strony trenera  
W. Kryszyłowicza co do prawidłowości i rzetelności pobie-
rania prób. Komisja Techniczna nie znalazła podstaw, by 
kwestionować złożone w tym zakresie zeznania przez 
świadka lekarza weterynarii J. S. oraz lekarza weterynarii 
A. Ł., które pobierały próby moczu i krwi od koni Rammas 
Al Khalediah, Octobermen oraz Basalah Al Khalediah. 
Świadkowie wykonują zawód zaufania publicznego od 
2017 i 2013 roku i są lekarzami uprawnionymi do 

pobierania prób dopingowych. Ponadto, zawsze przy po-
bieraniu próby obecny jest jeden z sędziów Komisji 
Technicznej i nigdy sposób wykonywania czynności przez 
obie lekarz weterynarii nie budził zastrzeżeń. Zastrzeżeń 
Komisji Technicznej nie wzbudziły też dokumenty zgroma-
dzone i ujawnione w sprawie, w szczególności dokumenty 
z laboratoriów i przekazane przez organizatora wyścigów 
konnych. Dowody te nie dały w ocenie Komisji Technicznej 
jakichkolwiek podstaw, by kwestionować je pod względem 
wiarygodności i fachowości. Należy podkreślić, że zarzut 
skierowany do Komisji Technicznej, iż trener nie wiedział, 
jaki rodzaj substancji zabronionej został wykryty u koni 
jest nieprawdziwy. W dniu (8 września 2018 r.) trener  
W. Kryszyłowicz odbierając dokumenty dotyczące pozy-
tywnego wyniku koni Octobermen i Basalah Al Khalediah, 
poinformował Komisję Techniczną o wynikach badań  
w kierunku obecności kobaltu u konia Rammas Al 
Khalediah, jakie zlecił do wykonania lekarz weterynarii  
K. K.. Fakt ten potwierdził lekarz, przesyłając w dniu 10 
października 2018 r. do Komisji Technicznej stosowne 
oświadczenie i wynik badań. Biorąc pod uwagę całokształt 
materiału dowodowego zebranego w sprawie, Komisja 
Techniczna nie przyjęła wyjaśnień trenera  
W. Kryszyłowicza, jakoby nie podawał koniom nic niedo-
zwolonego. Trener pominął zupełnie fakt, że podając jed-
nocześnie dwie/trzy mieszanki paszowe zawierające ko-
balt doprowadził do zwielokrotnienia zalecanej dziennej 
dawki kobaltu na konia. Dodatkowo, wbrew zaleceniom, 
podając je w dniu wyścigów. Wskazać należy, że Komisja 
Techniczna wykazała również inicjatywę dowodową w za-
kresie weryfikacji linii obrony obwinionego, w tym uzyskała 
od biegłego odpowiedź na zadane pytania przez obrońcę 
obwinionego, przesłuchała świadków: lekarzy weterynarii 
J. S. i A. Ł.. W ocenie Komisji Technicznej, zawnioskowa-
ne przez obrońcę trenera dowody nie dały podstaw do 
uznania niewinności trenera W. Kryszyłowicza. Obwiniony 
uzyskał również możliwość wypowiedzenia się co do 
wszystkich zarzutów i całego materiału dowodowego 
zgromadzonego w sprawie (§ 118 ust. 4 regulaminu wyści-
gów konnych). Wskazane powyżej przeprowadzone do-
wody i ustalenia, w tym sporządzona przez biegłego opi-
nia w oparciu o informacje podane przez trenera, wpływają 
na ustalenie winy trenera co do wszystkich zarzucanych 
czynów. Po pierwsze, na podstawie opinii biegłego nie 
ulega wątpliwości, że ilość kobaltu podana koniom w mie-
szankach paszowych stosowanych przez trenera  
W. Kryszyłowicza i to podawanych w dniu wyścigów (oso-
biście przez trenera) doprowadziła do przekroczenia war-
tości progowej kobaltu w moczu i krwi badanych koni. 
Podanie mieszanki paszowej (lub mieszanek) zawierają-
cych w sumie około 3 mg kobaltu z pewnością doprowadzi 
do przekroczenia progów stężenia kobaltu zarówno we 
krwi, jak i moczu. Działanie trenera w tym zakresie wobec 
wszystkich koni wypełnia zatem znamiona przewinienia 
dyscyplinarnego określonego w § 113 ust. 1 pkt 5 regula-
minu wyścigów konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 
6 do regulaminu wyścigów konnych. Oceniając stopień 
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winy trenera W. Kryszyłowicza w zakresie podania koniom 
niedozwolonego środka dopingującego w mieszankach 
paszowych, Komisja Techniczna miała na uwadze ponad 
20-letnie doświadczenie trenerskie oraz fakt stwierdzenia 
u trzech koni w czterech pobranych próbach przekrocze-
nia stężenia kobaltu oraz obecność klenbuterolu u jedne-
go z nich. Tymczasem, jak stwierdził biegły, konie w dniu 
wyścigów w samych mieszankach paszowych i dodatkach 
otrzymały od trenera ilość kobaltu, która znacznie przekro-
czyła dzienne zapotrzebowanie. Osoba profesjonalnie 
zajmująca się treningiem koni wyścigowych, potwierdzają-
ca znajomość przepisów wyścigowych, musi mieć wiedzę 
o właściwych zasadach i zaleceniach dotyczących żywie-
nia koni wyścigowych bezpośrednio przed udziałem  
w wyścigach. Trener W. Kryszyłowicz nie zastosował się 
do tych zasad. Po drugie, równocześnie niezależnie od 
podania koniom przez trenera kobaltu zawartego w mie-
szankach paszowych i suplementach, co doprowadziło do 
przekroczenia wartości progowej kobaltu w moczu i oso-
czu krwi, nie może ulegać wątpliwości, że koniom podano 
kobalt, jako doping celowy w postaci soli drogą parenteral-
ną, względnie, w sposób doustny, prawdopodobnie zależ-
nie od konia i wykrytego stężenia w czasie od 2 do 16 
godzin przed pobraniem prób. Co do stężenia kobaltu  
u klaczy Basalah Al Khalediah, biegły wskazał, że może to 
oznaczać, że klacz otrzymała bardzo wysoką dawkę ko-
baltu w dniu zawodów. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, 
że stężenie kobaltu utrzymywało się we krwi na poziomie 
37 ng/mL jeszcze po 13 dniach trudno wytłumaczyć obser-
wowane zjawisko w inny sposób jak tylko wysoką suple-
mentacją konia związkami kobaltu w dniu zawodów. 
Stężenie kobaltu u ogiera Octobermen, według opinii bie-
głego, musiało być spowodowane w wyniku podania wy-
sokiej dawki kobaltu w dniu zawodów (w zależności od 
czasu jaki upłynął od podania kobaltu do pobrania próbki  
i drogi podania, można oszacować, iż podano wysoką 
dawkę przyswojonego kobaltu na zwierzę) lub podania 
bardzo wysokiej dawki kobaltu na 12-16 godz. przed za-
wodami. W przypadku ogiera Rammas Al Khalediah, bie-
gły uznał stężenie kobaltu we krwi na poziomie ponad 300 
ng/mL za bardzo wysokie, przyjmując, że ogierowi podano 
kobalt w dawce wyższej niż zalecana przy normalnej su-
plementacji konia. Wszystkie wymienione wyżej przypadki 
wskazują, że do podania koniom dodatkowej poza pasza-
mi dawki kobaltu doszło najprawdopodobniej podczas 
przebywania koni na Służewcu, gdzie znajdowały się wy-
łącznie pod opieką trenera i jego małżonki. Na podstawie 
zgromadzonego materiału dowodowego nie jest możliwe 
ustalenie ponad wszelką wątpliwość, kto dodatkowo poza 
kobaltem zawartym w mieszankach paszowych podanych 
przez trenera W. Kryszyłowicza, kiedy i na czyje zlecenie 
podał koniom kobalt w ilości, która doprowadziła do wykry-
tego stężenia. Również obecność klenbuterolu u klaczy 
Basalah Al Khalediah w próbie pobranej 12 sierpnia  
2018 r. jest nie do zweryfikowania pod względem kto i kie-
dy podał taki środek. Brak tego składnika w stosowanych 
paszach i suplementach, brak rzetelnej informacji  

o leczeniu nie pozwala na ustalenie tego faktu. Aczkolwiek 
podczas przeprowadzania czynności wyjaśniających  
w stajni trenera W. Kryszyłowicza w dniu 26 października 
2018 r. w szafce, do której dostęp miał wyłącznie trener  
i jego małżonka znajdowały się igły do iniekcji jak również 
produkty lecznicze weterynaryjne. To może wskazywać, 
że trener samodzielnie stosuje i aplikuje produkty, które 
może podawać wyłącznie osoba uprawniona. 
Abstrakcyjnym równocześnie jest rozumowanie, przedsta-
wione przez trenera, że osoba trzecia dla pewności poda-
ła oddzielnie dwa różne środki (kobalt i klenbuterol), aby 
uzyskać pewność, co do zwiększenia wydolności konia.  
A takie działanie ma również klenbuterol (nazwa handlowa 
Ventipulmin®), który jest lekiem stosowanym u koni z pro-
blemami oddechowymi, u których występują stany zapal-
ne i zwężenie dróg oddechowych. Podawanie klenbutero-
lu poprawia drożność układu oddechowego i tym samym 
wydolność organizmu konia. Badania nie wykazały, aby 
stosowanie tego leku miało korzystny wpływ na oddycha-
nie u zdrowych koni. Uważa się również, że efektem 
ubocznym działania klenbuterolu jest zwiększenie masy 
mięśniowej, co może mieć wymierny efekt na wydajności 
konia. Badania przeprowadzone w New Bolton Center 
University of Pennsylvania wykazały, że podawanie ko-
niom klenbuterolu początkowo poprawia pracę układu 
oddechowego, ale po około 14 dniach efekt ten słabnie. 
Gdy podawanie było kontynuowane przez 21 dni, funkcja 
dróg oddechowych faktycznie spadła poniżej początkowe-
go poziomu. Klenbuterol może być wykrywalny do 30 dni 
od jego podania, zatem do jego podania mogło dojść jesz-
cze na Partynicach, gdzie klacz przybywała w stajni trene-
ra. Podkreślić należy, że ani z wyjaśnień trenera, ani z in-
formacji uzyskanych od lekarzy weterynarii nie wynika, że 
klacz Basalah Al Khalediah miała kiedykolwiek problem  
z układem oddechowym i wystąpiła potrzeba zastosowa-
nia klenbuterolu leczniczo. Z uwagi na ewidentne działa-
nie dopingujące (mające wpływ na poprawę wydolności 
organizmu konia) podanych środków należy przypusz-
czać, że czynu tego dopuściła się osoba lub osoby, które 
miały bezpośredni interes w tym, by konie osiągnęły jak 
najlepszy wynik w gonitwach. Na trenerze ciążył nałożony 
regulaminem wyścigów konnych obowiązek zabezpiecze-
nia konia przed podaniem niedozwolonych środków do-
pingujących, którego nie dopełnił. Zgodnie z wyjaśnienia-
mi trenera, konie w czasie poprzedzającym wyścig 
znajdowały się pod bezpośrednią opieką trenera i jego 
małżonki. Trener nie zainteresował się możliwościami do-
stępu do stajni przez osoby postronne i nie zwracał uwagi 
na to, czy coś się wydarzyło podczas jego nieobecności. 
Dopiero po kolejnym pozytywnym wyniku u jego koni pod-
jął kroki związane z zabezpieczeniem stajni gdzie przeby-
wały konie w Warszawie. Nie miał wiedzy, kto oprowadzał 
konia na padoku, w jaki sposób koń był doprowadzony na 
padok (odległość ze stajni gościnnej na padok wynosi ok. 
1 km). Z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie 
wynika też, że konie przebywając na Służewcu objęte były 
całodobowym dozorem. Podczas pobytu konia w stajni na 
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Partynicach (ogólny dostęp osób postronnych do stajni, 
wymienianie się kluczami pomiędzy pracownikami)  
i w związku z transportem konia do Warszawy oraz udzia-
łem w gonitwach, w ocenie Komisji Technicznej, trener nie 
podjął wystarczających starań, aby zabezpieczyć konie 
przed podaniem niedozwolonych środków dopingujących. 
Co więcej, bardzo wysokie stężenie kobaltu wskazuje, że 
substancja ta musiała być, dodatkowo poza kobaltem za-
wartym w mieszankach paszowych podawanych przez 
trenera, zaaplikowana również najprawdopodobniej dożyl-
nie. Okoliczności podania niedozwolonego środka dopin-
gującego obciążają trenera, który powinien zabezpieczyć 
konie przed taką sytuacją. Ze zgromadzonych w sprawie 
dowodów nie wynika, że trener podjął chociażby starania, 
które doprowadziłyby do skutecznego zabezpieczenia 
koni w stajni na Służewcu, czy podczas przebywania koni 
w stajni na Partynicach albo podczas transportu (z uwagi 
na treść opinii biegłego nie można całkowicie wykluczyć, 
że substancja została podana poza Służewcem), m.in. 
poprzez wymianę kłódki, czy poprzez zapewnienie stałe-
go dozoru w stajni czy towarzyszenie koniom ze stajni na 
Służewcu w drodze na padok. Dodatkowo, wskazać nale-
ży, że podanie niedozwolonych środków dopingujących 
koniom trenowanym przez trenera W. Kryszyłowicza, 
przed którym trener nie zabezpieczył koni, miało miejsce 
kilkakrotnie. Trener zatem przez dłuższy czas nie dopełnił 
obowiązku sprawowania należytej pieczy na powierzony-
mi mu końmi. Działania trenera w tym zakresie wypełniają 
znamiona przewinienia dyscyplinarnego określonego w § 
34 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 regulaminu wyści-
gów konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do regu-
laminu wyścigów konnych. Wskazać należy, że zarówno 
trener, jak i jego obrońca zostali poinformowani ze stosow-
nym wyprzedzeniem o możliwości zmiany kwalifikacji 
prawnej zarzucanych czynów. Wskazać należy, że wraz  
z poinformowaniem o zarzutach i po przekazaniu analizy  
z laboratorium i raportu z laboratorium wraz z tłumacze-
niem przysięgłym z języka angielskiego i francuskiego, 
trener W. Kryszyłowicz przed przystąpieniem do składania 
wyjaśnień został poinformowany o zawartości i stężeniu 
substancji. W ocenie Komisji Technicznej, okoliczność ta 
nie stanowiła naruszenia prawa do obrony. Tym bardziej, 
że trener został pouczony o prawie do składania wnio-
sków dowodowych, z którego to prawa skorzystał. Na 
uwagę również zasługuje okoliczność, że trener  
W. Kryszyłowicz, że trener wiedział, jaka substancja zo-
stała wykryta, przedstawiając prywatnie zlecone badania 
na obecność kobaltu u konia Rammas Al Khalediah (data 
wykonania badania 29 sierpnia 2018 r.) i Octobermen 
(data wykonania badania 25 września 2018 r.). 
Wymierzając karę Komisja Techniczna kierowała się po-
mocniczo dyrektywami wymiaru kary, określonymi w art. 
33 Kodeksu wykroczeń, nadto miała na względzie wszyst-
kie okoliczności przemawiające zarówno na korzyść jak  
i na niekorzyść obwinionego trenera W. Kryszyłowicza. 
Orzekając karę Komisja Techniczna miała również na 
uwadze cele zapobiegawcze kary w ramach prewencji 

indywidualnej oraz potrzeby w zakresie kształtowania 
świadomości środowiska wyścigowego, jak również cele 
prewencji generalnej, której zadaniem jest wyrobienie  
u sprawców przekonania o nieuchronności kary. Komisja 
Techniczna miała również na uwadze wagę dokonanych 
przez trenera przewinień, które z pewnością stanowią jed-
ne z cięższych przewinień wymienionych w Regulaminie 
Wyścigów Konnych, jako naruszające zasady uczciwej 
rywalizacji, sprowadzające się do traktowania zwierząt  
w sposób przedmiotowy, oraz fakt, że zaniedbania trenera 
w sprawowaniu należytej opieki nad końmi trwały co naj-
mniej w okresie poprzedzającym udział konia w gonitwie 
w dniu 28 lipca 2018 r. do końca sierpnia 2018 r., a przyję-
ty sposób karmienia koni wpłynął na pozytywny wynik 
próby u kilku z nich. Stosowanie niedozwolonych środków 
dopingujących z pewnością nie pozostaje bez wpływu na 
zdrowie koni. W związku z tym Komisja Techniczna ocenia 
nagannie postępowanie trenera W. Kryszyłowicza z etycz-
nego punktu widzenia. Przewidziana w art. 24 pkt 5 usta-
wy kara zawieszenia licencji na trenowanie koni może 
zostać orzeczona nie dłużej niż na rok. W ocenie Komisji 
Technicznej, upływ ważności licencji na trenowanie koni, 
która udzielana jest na rok kalendarzowy, nie stoi na prze-
szkodzie orzeczeniu kary na okres, który wykraczałby 
poza dany rok kalendarzowy. Przyjęcie wykładni jakoby 
okres wymierzanej kary zawieszenia licencji na trenowa-
nie koni determinowany był przez okres ważności udzielo-
nej licencji prowadziłoby do wniosków ad absurdum.  
W praktyce oznaczałoby, że wymierzenie kary w maksy-
malnej ustawowej wysokości nigdy nie byłoby możliwe.  
W przypadku wygaśnięcia licencji na trenowanie koni 
przed upływem okresu kary, jej ponowne udzielenie bę-
dzie dopiero możliwe po wykonaniu tej kary, zgodnie z art. 
21c ust. 3 ustawy. Przyjmując interpretację odmienną niż 
przedstawiona powyżej, przepis art. 21c ust. 3 ustawy był-
by całkowicie zbędny. Wymierzając łącznie karę za 
wszystkie czyny, Komisja Techniczna miała na uwadze 
treść art. 9 § 2 Kodeksu wykroczeń zgodnie, z którym je-
żeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej 
wykroczeń, wymierza się łącznie karę w granicach zagro-
żenia określonych w przepisie przewidującym najsurow-
szą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków 
karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.  
W przedmiotowej sprawie, mimo iż odesłanie zawarte  
w ustawie o wyścigach konnych odnosi się do Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia, którego przepi-
sy należy stosować odpowiednio w postępowaniu dyscy-
plinarnym, w ocenie Komisji Technicznej, konieczne jest 
(mimo iż wprost nie wynika to z przepisu) uwzględnienie 
przy orzekaniu przepisu Kodeksu wykroczeń dotyczącego 
zbiegu wykroczeń, który wyraża normę o charakterze pro-
cesowym. Skoro w postępowaniu w sprawach o wykro-
czenia niedopuszczalne jest orzeczenie w jednym postę-
powaniu kliku kar jednostkowych, wynikających z sankcji 
zawartych w normach, których naruszenie przypisano ob-
winionemu, Komisja Techniczna uznała, że w przedmioto-
wej sprawie orzeczenie dwóch kar jednostkowych 
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prowadziłoby do nieuzasadnionego stawiania trenera 
Kryszyłowicza w pozycji mniej korzystnej, niż w przypadku 
orzekania wobec sprawców w sprawach o wykroczenia, 
podczas gdy powinna być odpowiednio stosowana proce-
dura w sprawach o wykroczenia. Skoro ustawa nie odnosi 
się w ogóle to kwestii zbiegu przewinień, w ocenie Komisji 
Technicznej należało zastosować reguły, jak przy wykro-
czeniach, na zasadzie analogii legis. Zresztą, dopuszczal-
ności stosowania pomocniczo w postępowaniu dyscypli-
narnym toczącym się na podstawie ustawy o wyścigach 
konnych przepisów Kodeksu wykroczeń nie kwestionuje 
również Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa  
w Warszawie, który w przeszłości rozpoznawał odwołania 
od orzeczeń Komisji Odwoławczej (por. postanowienie  
z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt XIV Ko 112/15).
Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośred-
nictwem Komisji Technicznej. 

ORZECZENIA KOMISJI ODWOŁAWCZEJ

nr 7 z dnia 9 października 2018 r.
Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu 
w dniach 5 i 9 października 2018 r. odwołania złożone-
go przez Polska AKF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
reprezentowaną przez Huberta Kuleszę – Dyrektora 
Generalnego, od orzeczenia Komisji Technicznej przy 
Warszawskim Torze Wyścigów Konnych–Służewiec nr 
108 z dnia 22 września 2018 r., orzeka utrzymać w mocy 
zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej.
Uzasadnienie: W dniu 22 września 2018 r. Komisja 
Techniczna wydała orzeczenie nr 108, którym orzekła  
o dyskwalifikacji ogiera Rammas Al Khalediah wobec 
faktu, że wynik kontroli antydopingowej (próba A i próba 
B) ustalił, iż ogierowi Rammas Al Khalediah podano nie-
dozwolony środek dopingujący, na podstawie § 77 ust. 1 
pkt 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów 
konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 roku, poz. 536) (vide 
orzeczenie). Od powyższego orzeczenia właściciel konia 
– spółka Polska AKF sp. z o.o., reprezentowana przez 
Huberta Kuleszę – Dyrektora Generalnego, złożyła za 
pośrednictwem Komisji Technicznej odwołanie w usta-
wowym terminie, które zostało przekazane do Komisji 
Odwoławczej. W odwołaniu tym właściciel konia stwierdza 
m.in., że trener konia W. Kryszyłowicz został wyproszony 
z boksu, w którym była pobrana próba dopingowa, a po-
nadto, że spółka Polska AKF nie została poinformowana  
o wyniku badania próby dopingowej (vide odwołanie).
Komisja Odwoławcza szczegółowo przeanalizowała 
dostępny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie,  
w tym wyniki badania próby A i B, przeprowadzone w la-
boratoriach we Francji i Wielkiej Brytanii, potwierdzające 
obecność niedozwolonego środka dopingującego. Na 
podstawie jego oceny, Komisja Odwoławcza stwierdza 
po pierwsze, iż w trakcie pobierania próby dopingowej od 

konia Rammas Al Khalediah trener W. Kryszyłowicz nie 
zgłosił żadnych uwag co do przebiegu procedury pobie-
rania próby. Dowodzi tego podpisany własnoręcznie przez 
niego protokół pobrania z dnia 28 lipca 2018 r., na któ-
rym nie widnieją żadne uwagi trenera. Po drugie, Komisja 
Odwoławcza nie uznała argumentu, jakoby spółka Polska 
AKF sp. z o.o. nie została powiadomiona o wyniku pró-
by. Dowodem jest pismo Komisji Technicznej z dnia 18 
sierpnia 2018 roku wraz z dowodem nadania listem po-
leconym, a także pisma trenera W. Kryszyłowicza z dnia 
28 sierpnia 2018 roku i spółki Polska AKF sp. z o.o. z dnia 
4 września 2018 roku, dotyczące decyzji o przebadaniu 
próby B i wyznaczeniu laboratorium w Wielkiej Brytanii 
(w aktach postępowania). W tym stanie rzeczy, Komisja 
Odwoławcza orzekła jak we wstępie.
Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia nie służy 
odwołanie.

nr 8 z dnia 22 października 2018 r.
Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu  
w dniu 22 października 2018 r. odwołania złożonego przez 
J. Klaubenschalka właściciela konia Elak Vasterbo od 
orzeczenia Komisji Technicznej przy Wrocławskim Torze 
Wyścigów Konnych–Partynice nr 54 z dnia 7 października 
2018 r., orzeka utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie 
Komisji Technicznej.
Uzasadnienie: W dniu 7 października 2018 r. Komisja 
Techniczna wydała orzeczenie nr 54, w którym orzekła 
zdyskwalifikować zaprzęg nr 8 Elak Vasterbo powożony 
przez J. Klaubenschalka z powodu przejścia konia w go-
nitwie nr 1 w chód inny niż czysty kłus na oznakowanym 
odcinku 200 m przed celownikiem, na podstawie § 86 ust. 
1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyści-
gów konnych (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). 
Od powyższego orzeczenia właściciel J. Klaubenschalk 
złożył odwołanie, w którym kwestionuje ocenę chodu 
konia na prostej finiszowej dokonaną przez Komisję 
Techniczną i twierdzi, że przy ocenie czystości chodu nie 
wzięto pod uwagę stanu, rodzaju oraz przeznaczenia toru 
- trawiasty (vide odwołanie).
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowe-
go, w tym zwłaszcza zapisu wideo z przebiegu gonitwy 
nr 1, Komisja Odwoławcza nie znalazła potwierdze-
nia argumentów przedstawionych w odwołaniu przez  
J. Klaubenschalka. Koń Elak Vasterbo na prostej finiszo-
wej (120 - 80 m przed celownikiem) przeszedł w chód inny 
niż czysty kłus (galopował najpierw zadnimi, a później 
przednimi kończynami), co stanowi podstawę do dyskwa-
lifikacji zaprzęgu na podstawie § 86 ust. 1 pkt 1 lit. b roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych. 
W tym stanie rzeczy, Komisja Odwoławcza orzekła jak we 
wstępie.
Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia nie służy 
odwołanie.
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nr 9 z dnia 22 października 2018 r.
Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu  
w dniu 22 października 2018 r. odwołania złożonego 
przez M. Kieniksman właściciela konia Diego du Bellay od 
orzeczenia Komisji Technicznej przy Wrocławskim Torze 
Wyścigów Konnych–Partynice nr 56 z dnia 7 października 
2018 roku, orzeka utrzymać w mocy zaskarżone orzecze-
nie Komisji Technicznej.
Uzasadnienie: W dniu 7 października 2018 roku Komisja 
Techniczna wydała orzeczenie nr 56, w którym orzekła 
zdyskwalifikować zaprzęg nr 3 Diego Du Bellay powożo-
ny przez Roberta Kieniksmana z powodu przejścia konia  
w gonitwie nr 2 w chód inny niż czysty kłus na oznako-
wanym odcinku 200 m przed celownikiem, na podstawie 
§ 86 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie re-
gulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 
2016 r., poz. 536). Od powyższego orzeczenia właściciel 
M. Kieniksman złożyła odwołanie, w którym kwestionuje 
ocenę chodu konia na prostej finiszowej dokonaną przez 
Komisję Techniczną i twierdzi, że koń zagalopował po 
przekroczeniu linii celownika (vide odwołanie).
Komisja Odwoławcza przeanalizowała zapis wideo i inne 
dowody zgromadzone w sprawie i nie znalazła potwier-
dzenia argumentów przedstawionych w odwołaniu przez 
M. Kieniksman. O ile zapis video gonitwy nie obejmuje 
momentu przekraczania celownika przez konia Diego Du 
Bella, to zdjęcie z fotofiniszu potwierdza galop w celow-
niku. Komisja Odwoławcza zwraca uwagę, że do usta-
lenia kolejności koni w celowniku mogą być stosowane 
pomocnicze urządzenia techniczne, ale ustalenia wyniku 
gonitwy dokonuje komisja techniczna na podstawie rów-
nież innych informacji dotyczących zgodności przebiegu 
gonitwy z regulaminem wyścigów konnych m.in. obserwa-
cji własnych. W tym stanie rzeczy, Komisja Odwoławcza 
orzekła jak we wstępie.
Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia nie służy 
odwołanie. 

nr 10 z dnia 22 października 2018 r.
Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu  
w dniach 19 i 22 października 2018 r. odwołania złożone-
go przez współwłaściciela konia W. Kryszyłowicza repre-
zentowanego przez Pełnomocnika - adwokata Ł. Kłaka od 
orzeczenia Komisji Technicznej przy Warszawskim Torze 
Wyścigów Konnych–Służewiec nr 117 z dnia 30 września 
2018 r., orzeka utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie 
Komisji Technicznej.
Uzasadnienie: W dniu 30 września 2018 r. Komisja 
Techniczna wydała orzeczenie nr 117, którym orzekła  
o dyskwalifikacji ogiera Octoberman na podstawie otrzy-
manego w dniu 6 września 2018 r. wyniku próby, pobranej 
od konia w dniu 11 sierpnia 2018 r. w celu zbadania na 
zawartość w organizmie substancji prawnie zabronionych. 
Wynik kontroli antydopingowej (próba A) ustalił, iż ogiero-
wi Octoberman podano niedozwolony środek dopingujący 
i na podstawie § 77 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 roku, poz. 536) podjęła decyzję o dyskwalifikacji 
(vide orzeczenie). Od powyższego orzeczenia współ-
właściciel konia W. Kryszyłowicz, reprezentowany przez 
Pełnomocnika - adwokata Ł. Kłaka, złożył za pośrednic-
twem Komisji Technicznej odwołanie w ustawowym ter-
minie, które zostało przekazane do Komisji Odwoławczej. 
W odwołaniu tym właściciel konia stwierdza m.in., że 
współwłaściciel i trener konia W. Kryszyłowicz nie został 
poinformowany o wyniku badania próby dopingowej i nie 
wskazano konkretnej substancji zabronionej oraz jej stę-
żenia (vide odwołanie).
Komisja Odwoławcza przeanalizowała dostępny materiał 
dowodowy zgromadzony w sprawie, korespondencję pro-
wadzoną z W. Kryszyłowiczem oraz wynik badania próby 
A, przeprowadzonej w Laboratoire des Courses Hippiques 
w Verrieres le Buisson (Francja). W dniu 8 września  
2018 r. trener i współwłaściciel konia Octobermen został 
poinformowany o wyniku próby. Do dnia wydania orzecze-
nia o dyskwalifikacji nie wpłynęło żadne pismo, w którym 
zostałyby przedstawione zastrzeżenia, co do sposobu po-
informowania o wyniku próby, a wynik ten bezsprzecznie 
potwierdza obecność substancji zabronionej w organizmie 
konia, co wyczerpuje przesłanki § 77 ust.1 pkt 11) o pod-
jęciu decyzji o dyskwalifikacji konia. W tym stanie rzeczy, 
Komisja Odwoławcza orzekła jak we wstępie.
Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia nie służy 
odwołanie.

nr 1 z dnia 28 stycznia 2019 r.
Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu 
w dniach 10, 24 i 28 stycznia 2019 r. odwołania trene-
ra R. Świątka od orzeczenia Komisji Technicznej przy 
Warszawskim Torze Wyścigów Konnych–Służewiec 
nr 165 z dnia 20 grudnia 2018 r., orzeka: 1. uniewinnić 
trenera R. Świątka od zarzucanego mu przewinienia 
dyscyplinarnego z § 113 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r.  
w sprawie regulaminu wyścigów konnych, 2. uznać trenera  
R. Świątka winnym popełnienia przewinienia dyscyplinar-
nego z § 113 ust. 1 pkt 9 w związku z § 34 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów kon-
nych i za czyn ten wymierzyć mu karę zawieszenia licencji 
na trenowanie koni na okres od dnia 27 grudnia 2018 r. do 
dnia 31 maja 2019 r.
Uzasadnienie: W dniu 20 grudnia 2018 r. Komisja 
Techniczna wydała orzeczenie nr 165, którym orzekła  
o uznaniu winnym trenera R. Świątka popełnienia prze-
winień dyscyplinarnych z § 113 ust. 1 pkt 9 w związku 
z § 34 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie re-
gulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia  
2016 r., poz. 536) oraz z § 113 ust. 1 pkt 5 rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych i za te 
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czyny wymierzyła mu karę zawieszenia licencji na treno-
wanie koni na okres od dnia 27 grudnia 2018 r. do dnia 27 
października 2019 r. (vide orzeczenie). Od powyższego 
orzeczenia adwokat Ł. Kłak działający w imieniu trenera 
R. Świątka złożył za pośrednictwem Komisji Technicznej 
odwołanie w ustawowym terminie. Odwołanie zostało 
przekazane do Komisji Odwoławczej w dniu 7 stycznia 
2019 r.. Komisja Odwoławcza przystąpiła do rozpatry-
wania odwołania w ustawowym terminie. W odwołaniu 
tym pełnomocnik trenera R. Świątka wniósł o uchylenie 
orzeczenia Komisji Technicznej, względnie o zmianę za-
skarżonego orzeczenia poprzez uniewinnienie trenera  
R. Świątka od opisanego w pkt 1 wstępnej części orze-
czenia przewinienia oraz umorzenie postępowania  
w pozostałym zakresie (vide odwołanie). Zaskarżonemu 
orzeczeniu pełnomocnik trenera R. Świątka zarzucił: 1. 
naruszenie art. 54 § 6 Kodeksu postępowania w spra-
wach o wykroczenia w zw. z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 
18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych oraz § 118 ust. 
4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów kon-
nych poprzez wydanie zaskarżonego orzeczenia i orze-
czenie wobec trenera R. Świątka kary zawieszenia licencji 
na trenowanie koni od dnia 27 grudnia 2018 r. do dnia 27 
października 2019 r., pomimo nieprzedstawienia trenerowi 
R. Świątkowi zarzutu; 2. art. 16 § 2 Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia w zw. z art. 26 ust. 6 ustawy 
z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych, poprzez 
jego niezastosowanie i rozpoznanie wniosku o wyłączenie 
sędziego J. Kasprzaka przez ten sam skład orzekający; 
3. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za pod-
stawę orzeczenia, a mający istotny wpływ na jego treść 
(art. 438 pkt 3 Kodeksu postępowania karnego) poprzez 
bezpodstawne przyjęcie, że: kobalt stanowi niedozwolony 
środek dopingujący, trener R. Świątek zastosował u ogie-
ra King Arcibal w dniu wyścigu wlew, ogier King Arcibal 
został przywieziony do Warszawy w sobotę 9 czerwca  
2018 roku; 4. obrazę przepisów postępowania, mająca 
wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 2 Kodeksu postę-
powania karnego), a to art. 7 Kodeksu postępowania kar-
nego, art. 4 w zw. z art. 8 Kodeksu postępowania karne-
go, poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego oraz 
przyjęcie za podstawę swego rozstrzygnięcia wyłącznie 
okoliczności przemawiających na niekorzyść R. Świątka; 
5. rażącą niewspółmierność kary.
Komisja Odwoławcza szczegółowo przeanalizowała ma-
teriał dowodowy zgromadzony w sprawie, w tym nagranie 
z czynności przesłuchania trenera R. Świątka w dniu 21 
września 2018 r. Ponadto, Komisja Odwoławcza przy-
jęła w dniu 24 stycznia 2019 r. dodatkowe wyjaśnienia. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, Komisja 
Odwoławcza nie uwzględniła zarzutów natury procedural-
nej wobec orzeczenia Komisji Technicznej nr 165 z dnia 20 
grudnia 2018 r. Dokument znajdujący się w aktach spra-
wy, zatytułowany „Protokół przesłuchania trenera Robert 
Świątka w dniu 21 września 2018 roku, w związku z pozy-
tywną próbą dopingową u konia King Arcibal pobraną po 

gonitwie w dniu 10 czerwca 2018 roku”, jak też nagranie 
z przesłuchania trenera R. Świątka, w którym w części 
początkowej kilkakrotnie mowa jest o zarzutach, wskazu-
ją, że trener R. Świątek wiedział, o jakie czyny przeciw-
ko niemu prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne.  
Co najmniej od dnia przesłuchania trener R. Świątek 
wiedział o jakie czyny jest obwiniony, bowiem po dniu 
przesłuchania aktywnie uczestniczył w postępowaniu wy-
jaśniającym, wnioskując o przeprowadzenie szeregu do-
wodów, w tym dowodu z opinii biegłego. W ocenie Komisji 
Odwoławczej wniosek o wyłączenie sędziego został roz-
poznany prawidłowo. Sędzia J. Kasprzyk złożył z dniu 21 
września 2018 r. pisemne oświadczenie, że nie zachodzą 
wobec niego okoliczności mogące mieć wpływ na jego 
bezstronność (vide akta sprawy), a Komisja Techniczna, 
bez udziału sędziego J. Kasprzyka, rozpoznała wniosek 
o wyłączenie sędziego. Komisja Techniczna była upraw-
niona do rozpoznania takiego wniosku, bowiem do jego 
rozpoznania wystarczająca była obecność co najmniej 
trzech członków tej komisji, w tym przewodniczącego lub 
jego zastępcy. Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 2 
pkt 11 ustawy o wyścigach konnych, komisja techniczna 
to zespół sędziów wyścigowych, powołany przez Prezesa 
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, sprawujący nadzór 
nad przestrzeganiem postanowień regulaminu wyścigów 
konnych. Z kolei, zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 5 ustawy  
o wyścigach konnych, Prezes Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych powołuje i odwołuje członków komisji technicz-
nych i sędziów technicznych dla poszczególnych torów 
wyścigowych. Wobec powyższego, Prezes Polskiego 
Klubu Wyścigów Konnych powołuje dla każdego toru je-
den skład Komisji Technicznej. Brak jest równorzędnego 
składu Komisji Technicznej dla rozpatrywania spraw doty-
czących danego toru wyścigowego. Komisja Odwoławcza 
nie podziela prezentowanego w odwołaniu stanowiska,  
iż kobalt nie stanowi niedozwolonego środka dopingują-
cego. Wykaz niedozwolonych środków dopingujących 
dla koni znajduje się w załączniku nr 6 do rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca  
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U.  
z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Zgodnie z ust. 1 pkt 6 
ww. załącznika, niedozwolonymi środkami dopingują-
cymi dla koni są substancje uznane przez IFHA za nie-
dozwolone środki dopingujące dla koni. Przepisy IFHA 
ustanawiają próg dopuszczalnego stężenia kobaltu  
w organizmie konia - 100 ng/mL. Pobrana od ogiera King 
Arcibal próba dopingowo potwierdziła przekroczenie  
ww. progu. Komisja Odwoławcza nie podziela poglądu pre-
zentowanego w odwołaniu, jakoby występowanie u konia 
kobaltu, jako substancji, która po przekroczeniu „dozwo-
lonej ilości progowej” winna być uznana za środek niedo-
zwolony, nie zostało ujęte w polskim porządku prawnym. 
Komisja Odwoławcza nie potwierdza, iż trener R. Świątek 
zastosował u ogiera King Arcibal w dniu wyścigu wlew, 
zaś ogier King Arcibal został przywieziony do Warszawy  
w sobotę 9 czerwca 2018 r. W powyższym zakresie 
Komisja Odwoławcza uznała za wiarygodne wyjaśnienia 
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złożone przez obwinionego w dniu 24 stycznia 2019 roku. 
Trener R. Świątek wyjaśnił, m.in. iż „według wydruku wia-
tol z transportu konia King Arcibal do Warszawy wynika, 
że zjechał z węzła bielańskiego w piątek – 8 czerwca 
2018 roku około godz. 18. Potwierdzi to przewoźnik  
p. M. Romanowski. Nie potrafię wyjaśnić, skąd wynika 
rozbieżność w dacie przyjazdu z zapisaną w książce 
wjazdów na Tor w Warszawie. Potwierdza to też świadek  
p. K. Maryniak, jak też zdjęcie załadowania konia dołą-
czone do odwołania. W okresie od wyjazdu konia do 
Warszawy do momentu powrotu w nocy niedzielę po 
gonitwach, nie miałem z koniem styczności.” W kontek-
ście powyższego, jak również w kontekście treści opinii 
biegłego p. W. Karlika, wysokie stężenie kobaltu nie mo-
gło być wynikiem suplementacji stosowanej przez trenera  
R. Świątka, jak też działania trenera w okresie kilku go-
dzin przed gonitwą nr 6 – Nagroda Iwna w dniu 10 czerw-
ca 2018 r. W tym stanie rzeczy, nie można trenerowi  
R. Świątkowi postawić zarzutu popełnienia przewinie-
nia dyscyplinarnego z § 113 ust. 1 pkt 5 rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca  
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych, a wo-
bec tego Komisja Odwoławcza orzekła jak we wstępie. 
Jednocześnie, Komisja Odwoławcza postanowiła uznać 
trenera R. Świątka winnym popełnienia przewinienia dys-
cyplinarnego z § 113 ust. 1 pkt 9 w związku z § 34 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów 
konnych i za czyn ten wymierzyć mu karę zawieszenia 
licencji na trenowanie koni na okres od dnia 27 grudnia 
2018 r. do dnia 31 maja 2019 r. Biorąc pod uwagę, że 
Komisja Odwoławcza orzekła jak w sentencji.  
Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia służy odwołanie do 
sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce poło-
żenia toru wyścigowego. Odwołanie do sądu rejonowego 
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
komisji odwoławczej wraz z uzasadnieniem.

nr 2 z dnia 4 lutego 2019 r.
Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu  
z dniach 31 stycznia oraz 04 lutego 2019 r. odwołania tre-
nera P. Kłóś od orzeczenia Komisji Technicznej przy Torze 
Wyścigów Konnych Wrocław - Partynice nr 66 z dnia 31 
grudnia 2018 r., orzeka zmienić zaskarżone orzeczenie 
Komisji Technicznej w części dotyczącej kary i wymierzyć 
trenerowi P. Kłóś karę pieniężną w wysokości 3 000 zło-
tych (słownie: trzy tysiące złotych).
Uzasadnienie: W dniu 31 grudnia 2018 roku Komisja 
Techniczna wydała orzeczenie nr 66, w którym orzekła  
o uznaniu winnym trenera P. Kłóś popełnienia przewinie-
nia dyscyplinarnego z § 34 ust. 2 pkt 1 w związku z § 113 
ust. 1 pkt 9 regulaminu wyścigów konnych w zw. z ust. 1 
pkt 6 załącznika nr 6 regulaminu wyścigów konnych (vide 
orzeczenie). Od powyższego orzeczenia trener P. Kłóś 
złożyła za pośrednictwem Komisji Technicznej odwołanie 
w ustawowym terminie. Odwołanie zostało przekaza-
ne do Komisji Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2019 r.  

W odwołaniu tym trener P. Kłóś nie neguje wyniku próby 
dopingowej, jak i tego, że przyjęła na siebie odpowiedzial-
ność za konia Tanatos i wnosi o uchylenie w całości lub 
o obniżenie kary (vide odwołanie). Komisja Odwoławcza 
szczegółowo przeanalizowała materiał dowodowy zgro-
madzony w sprawie. Ponadto, Komisja Odwoławcza 
przyjęła w dniu 31 stycznia 2019 r. dodatkowe wyjaśnienia 
od trenera P. Kłóś. Komisja Odwoławcza uznała za wia-
rygodne wyjaśnienia złożone przez obwinioną w dniu 31 
stycznia 2019 r., jak i argumentację przedstawioną przez 
obwinioną w odwołaniu. Komisja Odwoławcza postanowi-
ła uznać trenera P. Kłóś winnym popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego z § 113 ust. 1 pkt 9 w związku z § 34 
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyści-
gów konnych i za czyn ten wymierzyć jej karę pieniężną 
w wysokości 3 000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych). 
Fakt obecności substancji niedozwolonej w organizmie 
konia Tanatos nie budzi wątpliwości Komisji Odwoławczej. 
Przepis § 34 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regu-
laminu wyścigów konnych nakłada na trenera koni bez-
względny obowiązek zabezpieczenia konia przed poda-
niem niedozwolonych środków dopingujących. Trener  
P. Kłóś tego obowiązku nie spełniła, bowiem nie była obec-
na wraz z koniem Tanatos na Torze we Wrocławiu w trak-
cie pobytu w związku z gonitwą nr 5 w dniu 7 października 
2018 r. Komisja Odwoławcza uznała zarzut podniesiony 
w odwołaniu o rażącej niewspółmierności kary i obniżyła 
ją o połowę. Biorąc pod uwagę aktywną postawę trenera 
w trakcie postępowania, jak też dotychczasowe postępo-
wanie P. Kłóś jako trenera koni wyścigowych, Komisja stoi 
na stanowisku, że cele kary zostaną osiągnięte przy obni-
żonej karze. Biorąc pod uwagę, że Komisja Odwoławcza 
orzekła jak w sentencji.
Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia służy odwołanie 
do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce 
położenia toru wyścigowego. Odwołanie do sądu rejo-
nowego wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia komisji odwoławczej wraz z uzasadnieniem. 

nr 3 z dnia 11 lutego 2019 r.
Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu  
w dniu 24 stycznia oraz 7 i 11 lutego 2019 r. odwołania tre-
nera W. Kryszyłowicza od orzeczenia Komisji Technicznej 
przy Warszawskim Torze Wyścigów Konnych–Służewiec 
nr 166 z dnia 20 grudnia 2018 r., orzeka: 1. uniewinnić 
trenera W. Kryszyłowicza od zarzucanego mu przewi-
nienia dyscyplinarnego z § 113 ust. 1 pkt 5 rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca  
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych, 2. 
uznać trenera W. Kryszyłowicza winnym popełnienia prze-
winienia dyscyplinarnego z § 113 ust. 1 pkt 9 w związku 
z § 34 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regula-
minu wyścigów konnych i za czyn ten wymierzyć mu karę 
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zawieszenia licencji na trenowanie koni na okres od dnia 
27 grudnia 2018 roku do dnia 26 września 2019 r.
Uzasadnienie: W dniu 20 grudnia 2018 r. Komisja 
Techniczna wydała orzeczenie nr 166, którym orzekła  
o uznaniu winnym trenera W. Kryszyłowicza popełnienia 
przewinień dyscyplinarnych z § 113 ust. 1 pkt 9 w związ-
ku z § 34 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie re-
gulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia  
2016 roku, poz. 536) oraz z § 113 ust. 1 pkt 5 rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 
r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych i za te czyny 
wymierzyła mu karę zawieszenia licencji na trenowanie 
koni na okres od dnia 27 grudnia 2018 r. do dnia 26 grudnia  
2019 r. (vide orzeczenie). Od powyższego orzeczenia ad-
wokat Ł. Kłak działający w imieniu trenera W. Kryszyłowicza 
złożył za pośrednictwem Komisji Technicznej odwołanie  
w ustawowym terminie. Odwołanie zostało przekazane do 
Komisji Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2019 r.. W od-
wołaniu tym pełnomocnik trenera W. Kryszyłowicza wniósł  
o uchylenie orzeczenia Komisji Technicznej, ewentualnie  
o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez uniewinnienie 
trenera W. Kryszyłowicza od opisanych we wstępnej czę-
ści orzeczenia przewinień, względnie o zmianę zaskarżo-
nego orzeczenia w części dotyczącej kary i wymierzenie 
trenerowi W. Kryszyłowiczowi kary pieniężnej (vide odwo-
łanie). Zaskarżonemu orzeczeniu pełnomocnik trenera  
W. Kryszyłowicza zarzucił: 1. obrazę przepisów prawa 
materialnego (art. 438 pkt 1 Kodeksu postępowania kar-
nego), a to art. 24 pkt 5 ustawy o wyścigach konnych, 
poprzez zastosowanie wobec obwinionego kary niezna-
nej ustawie; 2. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych 
za podstawę orzeczenia, a mający istotny wpływ na jego 
treść (art. 438 pkt 3 Kodeksu postępowania karnego) 
poprzez bezpodstawne przyjęcie, że kobalt stanowi nie-
dozwolony środek dopingujący; 3. obrazę przepisów po-
stępowania, mającą wpływ na treść orzeczenia (art. 438 
pkt 2 Kodeksu postępowania karnego), a to art. 7 Kodeksu 
postępowania karnego, art. 4 w zw. z art. 8 Kodeksu po-
stępowania karnego w zw. z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 18 
stycznia 2001 r. o wyścigach konnych, poprzez dowolną 
ocenę materiału dowodowego oraz przyjęcie za podstawę 
swego rozstrzygnięcia wyłącznie okoliczności przemawia-
jących na niekorzyść W. Kryszyłowicza; 4. rażącą niew-
spółmierność kary (art. 438 pkt 4 Kodeksu postępowania 
karnego).
Komisja Odwoławcza szczegółowo przeanalizowała 
materiał dowodowy zgromadzony w sprawie. Ponadto 
Komisja Odwoławcza przyjęła w dniu 7 lutego 2019 r. 
dodatkowe wyjaśnienia od trenera W. Kryszyłowicza. 
Odnosząc się do poszczególnych zarzutów z odwołania, 
Komisja odwoławcza stwierdza co następuje. Komisja 
Odwoławcza podziela stanowisko Komisji Technicznej, 
że upływ ważności licencji na trenowanie koni, która 
udzielana jest na rok kalendarzowy, nie stoi na przeszko-
dzie orzeczeniu kary na okres, który wykraczałby poza 
dany rok kalendarzowy. Przyjęcie wykładni jakoby okres 

wymierzanej kary zawieszenia licencji na trenowanie koni 
determinowany był przez okres ważności udzielonej licen-
cji prowadziłoby do wniosków ad absurdum. W praktyce 
oznaczałoby, że wymierzenie kary w maksymalnej usta-
wowej wysokości nigdy nie byłoby możliwe. W przypadku 
wygaśnięcia licencji na trenowanie koni przed upływem 
okresu kary, jej ponowne udzielenie będzie dopiero możli-
we po wykonaniu tej kary, zgodnie z art. 21c ust. 3 ustawy 
o wyścigach konnych. Przyjmując interpretację odmienną 
niż przedstawiona powyżej, przepis art. 21c ust. 3 usta-
wy byłby całkowicie zbędny. Komisja Odwoławcza nie 
podziela prezentowanego w odwołaniu stanowiska, iż ko-
balt nie stanowi niedozwolonego środka dopingującego. 
Wykaz niedozwolonych środków dopingujących dla koni 
znajduje się w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 
2016 roku, poz. 536). Zgodnie z ust. 1 pkt 6 ww. załącz-
nika, niedozwolonymi środkami dopingującymi dla koni są 
substancje uznane przez IFHA za niedozwolone środki 
dopingujące dla koni. Przepisy IFHA ustanawiają próg do-
puszczalnego stężenia kobaltu w organizmie konia - 100 
ng/mL. Pobrane od koni Rammas Al Khalediah, Basalah 
Al Khalediah oraz Octobermen próby dopingowo potwier-
dziły przekroczenie ww. progu. Komisja Odwoławcza nie 
podziela poglądu prezentowanego w odwołaniu, jakoby 
występowanie u konia kobaltu, jako substancji, która po 
przekroczeniu „dozwolonej ilości progowej” winna być 
uznana za środek niedozwolony, nie zostało ujęte w pol-
skim porządku prawnym. Należy podkreślić, że w badanej 
próbie pobranej od klaczy Basalah Al Khalediah w dniu 12 
sierpnia 2018 r., oprócz kobaltu w stężeniu przekraczają-
cym dozwolony próg, stwierdzono również niedozwolony 
środek dopingujący – klenbuterol. Komisja Odwoławcza 
nie potwierdza, iż trener W. Kryszyłowicz podał ko-
niom Rammas Al Khalediah, Basalah Al Khalediah oraz 
Octobermen niedozwolone środki dopingujące. W powyż-
szym zakresie Komisja Odwoławcza uznała za wiarygod-
ne wyjaśnienia złożone przez obwinionego. Nie można 
zatem trenerowi W. Kryszyłowiczowi postawić zarzutu po-
pełnienia przewinienia dyscyplinarnego z § 113 ust. 1 pkt 
5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów kon-
nych, a wobec tego Komisja Odwoławcza orzekła jak we 
wstępie. Jednocześnie, Komisja Odwoławcza postanowiła 
uznać trenera W. Kryszyłowicza winnym popełnienia prze-
winienia dyscyplinarnego z § 113 ust. 1 pkt 9 w związ-
ku z § 34 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regula-
minu wyścigów konnych i za czyn ten wymierzyć mu karę 
zawieszenia licencji na trenowanie koni na okres od dnia 
27 grudnia 2018 r. do dnia 26 września 2019 r. Komisja 
Odwoławcza nie podziela zarzutu o rażącej niewspółmier-
ności kary do popełnionych przewinień dyscyplinarnych, 
bowiem czyn z § 113 ust. 1 pkt 9 w związku z § 34 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów 
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konnych został popełniony wielokrotnie. Biorąc pod uwa-
gę, że Komisja Odwoławcza orzekła jak w sentencji.
Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia służy odwołanie do 
sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce poło-
żenia toru wyścigowego. Odwołanie do sądu rejonowego 
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
komisji odwoławczej wraz z uzasadnieniem. 
  

KOMUNIKATY KOMISJI TECHNCZNEJ

nr 83 z dnia 22 września 2018 r.
Próby dopingowe pobrane w dniu 26 sierpnia 2018 r. od 
koni: Valley Pride z gonitwy nr 5 Nagroda St. Leger – L 
(kat. A), Nider z gonitwy nr 6; w dniu 1 września 2018 r. od 
koni: Omer z gonitwy nr 2 Nagroda Villarsa, Legionista -  
z gonitwy nr 5 Nagroda Zenda; w dniu 2 września 2018 r. 
od koni: Novitor z gonitwy nr 1, Windsor Beach z gonitwy 
nr 5 Westminster Freundschaftspreis – L (kat. A) nie wyka-
zały obecności substancji prawnie zabronionych.
Próba dopingowa „B” pobrana w dniu 28 lipca 2018 r. 
od konia Rammas Al Khalediah z gonitwy nr 9 Nagroda 
Figaro (Specjalna) – (kat. B) wykazała obecność substan-
cji prawnie zabronionej.

nr 84 z dnia 22 września 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od konia Pontarion z gonitwy nr 5 Nagroda Eldona.

nr 85 z dnia 22 września 2018 r
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Przed gonitwą Orzeczenie nr 108 dotyczące dyskwalifika-
cji konia Rammas Al Khalediah biorącego udział w goni-
twie nr 9 rozgrywanej w dniu 28 lipca 2018 r.
Gonitwa nr 3 - Rozmowa z dżokejem M. Srnecem (koń nr 
5 Bint Marshal) i dżokejem V. Popovem (koń nr 1 Sugar 
Daddy) na temat jazdy na prostej finiszowej.
Gonitwa nr 4 - Rozmowa z dżokejem V. Popovem (koń nr 
1 Jarl) na temat jazdy po starcie.
Gonitwa nr 5 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Pontarion (nr 7) - Komunikat nr 84.
Gonitwa nr 6 - Koń Triglav (nr 2) – krwotok płucny po 
gonitwie – orzeczenie dyżurnego lekarza weterynarii. 
Koń Dargo (nr 3) – przed gonitwą uszkodzenie języka  
z niewielkim krwawieniem – orzeczenie dyżurnego le-
karza weterynarii. Rozmowa z kandydatem dżokejskim  
K. Grzybowskim na temat użycia bata na prostej finiszo-
wej, koń Gardemarin (nr 7) – Orzeczenie nr 109.
Gonitwa nr 7 - Rozmowa z uczniem S. Altynbekovem na 
temat niedowagi, koń Prospero (nr 2) – Orzeczenie nr 110.
Gonitwa nr 8 - Rozmowa z dżokejem S. Vasyutovem na 
temat nadwagi, koń Peleng (nr 6) oraz na temat zareje-
strowanych barw dla SK Janów Podlaski – Orzeczenie nr 
111.

nr 86 z dnia 23 września 2018 r. 
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Gonitwa nr 3 - Rozmowa z dżokejem M. Abíkiem, koń 
Zvezdan (nr 2) na temat użycia bata na prostej finiszowej 

– Orzeczenie nr 112. Rozmowa z dżokejem S. Mazurem, 
koń Caresser (nr 3) na temat jazdy na prostej finiszowej – 
Orzeczenie nr 113.
Gonitwa nr 4 - Rozmowa z trenerem J. Kozłowskim, 
dżokejem A. Reznikova (koń nr 5 Najat von Südbaden)  
i uczniem M. Aarichem (koń nr 1 Vrom Kossack) na temat 
jazdy na prostej finiszowej.
Gonitwa nr 5 - Rozmowa z dżokejem M. Srnecem, koń 
Jam Julietta (nr 6) na temat użycia bata – Orzeczenie nr 
114.
Gonitwa nr 7 - Rozmowa z trenerem K. Urbańczyk na 
temat użytych barw wyścigowych, koń Fire Fly (nr 6) – 
Orzeczenie nr 115.

nr 87 z dnia 30 września 2018 r.
Próby dopingowe pobrane w dniu 25 sierpnia 2018 r. od 
konia Saldana z gonitwy nr 5 Nagroda SK Krasne – L (kat. 
A); w dniu 26 sierpnia 2018 r. od konia Muszkiet z gonitwy 
nr 8; w dniu 8 września 2018 r. od koni: Plantea z gonitwy 
nr 2, Rakija z gonitwy nr 5 Nagroda Przedświta – (kat. B), 
Octobermen z gonitwy nr 9; w dniu 9 września 2018 r. od 
konia Forla z gonitwy nr 3; w dniu 15 września 2018 r. od 
koni: Free Spirit z gonitwy nr 5 Nagroda PZHKA (kat. B), 
Awasef Al Khalediah z gonitwy nr 5 Nagroda PZHKA (kat. 
B); w dniu 16 września 2018 r. od konia Sekretarka z goni-
twy nr 5 Nagroda Gazelli, Mlechy i Sahary (Oaks) – kat. A, 
nie wykazały obecności substancji prawnie zabronionych.
Próba dopingowa „B” pobrana w dniu 12 sierpnia 2018 r. 
od konia Basalah Al Khalediah z gonitwy nr 4 wykazała 
obecność substancji prawnie zabronionej.

nr 88 z dnia 30 września 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od koni: Incepcja z gonitwy nr 4 Nagroda Mosznej – L 
(kat. A), Ophelia’s Aidan z gonitwy nr 5 Nagroda Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Przychówku – L (kat. A), Rain 
and Sun z gonitwy nr 7 Wielka Warszawska – Nagroda 
Prezydenta m.st. Warszawy – G1 POL (kat. A).

nr 89 z dnia 30 września 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Przed gonitwą rozmowa z trenerem A. Wyrzykiem i właści-
cielem konia na temat dokumentów eksportowych konia 
Golden Glider zapisanego do gonitwy nr 9. Przed gonitwą 
Orzeczenie nr 116 i 117 dotyczące dyskwalifikacji klaczy 
Basalah Al Khalediah i ogiera Octobermen. Rozmowa  
z sędzią u wagi P. Wroczyńskim, dżokejem A. Turgaevem, 
dżokejem S. Vasyutovem, dżokejem A. Reznikovem na 
temat incydentu w szatni po gonitwie nr 7 w dniu 22 wrze-
śnia 2018 r. – Orzeczenie nr 118.
Gonitwa nr 1 - Koń Sorreno (nr 5) – rana cięta nad pięt-
ką kończyny lewej tylnej – orzeczenie dyżurnego lekarza 
weterynarii.
Gonitwa nr 3 - Rozmowa z kandydatem dżokejskim  
K. Grzybowskim na temat jazdy na prostej finiszowej, koń 
Classical Intikhab (nr 2).
Gonitwa nr 4 - Koń Umberto Caro (nr 3) zwolniony  
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z dyspozycji sędziego startera na wniosek lekarza wete-
rynarii, rana okolicy przedniej kolana kończyny lewej tyl-
nej oraz kulawizna. Pobranie próby dopingowej od konia 
Incepcja (nr 8) – Komunikat nr 88.
Gonitwa nr 5 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Ophelia’s Aidan (nr 8) – Komunikat nr 88.
Gonitwa nr 7 - Pobranie próby dopingowej od konia Rain 
and Sun (nr 9) – Komunikat nr 88. Rozmowa z dżokejem 
A. Turgaevem na temat użycia bata na prostej finiszowej, 
koń Rain and Sun (nr 9) – Orzeczenie nr 119. Rozmowa  
z dżokejem T. Lukáškiem na temat użycia bata na prostej 
finiszowej, koń Height of Beauty (nr 1) – Orzeczenie nr 
120.
Gonitwa nr 9 - Rozmowa ze starszym uczniem A. Gil na 
temat użycia bata, koń Rex (nr 6).

nr 90 z dnia 6 października 2018 r.
Próba dopingowa pobrana w dniu 16 września 2018 r. 
od konia Brasilia z gonitwy nr 5 Nagroda Gazelli, Mlechy  
i Sahary (Oaks) – kat. A nie wykazała obecności substan-
cji prawnie zabronionych.

nr 91 z dnia 6 października 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od konia Bergen z gonitwy nr 5.

nr 92 z dnia 6 października 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Rozmowa z trenerem J. Kozłowskim i starszym uczniem 
K. Mazurem na temat zmiany dosiadu na koniu Vrom 
Kossack (nr 4) w gonitwie nr 4 w dniu 7 października  
2018 r. 
Gonitwa nr 4 - Rozmowa ze starszym uczniem  
K. Mazurem na temat użycia bata na prostej finiszowej, 
koń Dhafar Al Khalediah (nr 2) – Orzeczenie nr 121. 
Rozmowa z dżokejem C. Fraisl, koń Top Medina (nr 1) 
oraz praktykantem dżokejskim D. Pantchev, koń Arash (nr 
3) na temat jazdy w celowniku.
Gonitwa nr 5 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Bergen (nr 7) – Komunikat nr 91. Rozmowa z trene-
rem M. Borutą, dżokejem D. Petryakovem i dżokejem  
M. Srnecem na temat zmiany dosiadu na koniu Bergen 
(7). Trener M. Kacprzyk poprosił o odtworzenie nagrania 
z gonitwy nr 5 celem obejrzenia jazdy starszego ucznia  
K. Mazura na koniu Step to Hope (nr 4).
Gonitwa nr 7 - Rozmowa z dżokejem A. Turgaevem na 
temat jazdy na prostej finiszowej na koniu Harlem (nr 6).
Gonitwa nr 8 - Rozmowa z dżokejem M. Kryszyłowicz na 
temat użycia bata na prostej finiszowej, koń Camal Galib 
(nr 1) - Orzeczenie nr 122.

nr 93 z dnia 7 października 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od konia Burkan Al Khalediah z gonitwy nr 2 Nagroda 
Michałowa – (kat. A).

nr 94 z dnia 7 października 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej:

Gonitwa nr 1 - Rozmowa z praktykantem dżokejskim 
D. Pantchev na temat nadwagi, koń Lafayett (nr 7) – 
Orzeczenie nr 123. Rozmowa z dżokejem V. Popovem na 
temat nadużycia bata na prostej finiszowej, koń Subiectum 
(nr 6) - Orzeczenie nr 124. Klacz Fuengirola (nr 3) – rana 
kłuta okolicy przedpiersia - orzeczenie dyżurnego lekarza 
weterynarii.
Gonitwa nr 2 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Burkan Al Khalediah (nr 3) – Komunikat nr 93. Rozmowa 
z dżokejem K. Grzybowskim na temat nadużycia bata 
na prostej finiszowej, koń nr 3 Burkan Al Khalediah - 
Orzeczenie nr 125.
Gonitwa nr 3 - Rozmowa z dżokejem W. Szymczukiem na 
temat jazdy po starcie, koń Atman (nr 7).
Gonitwa nr 4 - Koń Arga BS (nr 10) – rana kończyny lewej 
tylnej okolicy guza pęcinowego - orzeczenie dyżurnego le-
karza weterynarii. Rozmowa z dżokejem W. Szymczukiem 
(koń nr 4 Vrom Kossack), praktykantem dżokejskim  
D. Pantchev (koń nr 10 Marsat) i kandydatem dzokejskim 
K. Kamińską (koń Aga BS nr 8) na temat incydentu na 
prostej finiszowej . Rozmowa z trenerem K. Zawilińskim 
i praktykantem dżokejskim D. Pantchev na temat dosiadu 
w gonitwie na koniu Marsat (nr 10) - Orzeczenie nr 126. 
Rozmowa z trenerem J. Kozłowskim na temat zmiany do-
siadu na koniu Vrom Kossack (nr 4) – Orzeczenie nr 127.
Gonitwa nr 5 - Rozmowa z dżokejem A. Reznikovem na 
temat nadwagi, koń Noble Eagle (nr 7) – Orzeczenie nr 
128.
Gonitwa nr 6 - Rozmowa z dżokejem K. Grzybowskim na 
temat jazdy na koniu Salm Andex (nr 1).
Gonitwa nr 7 - Dżokej W. Szymczuk spadł z konia Escada 
South (nr 12) po minięciu celownika.
Gonitwa nr 8 - Rozmowa z dżokejem A. Kabardovem na 
temat nadwagi, koń Trojka (1) - Orzeczenie nr 129.

nr 95 z dnia 13 października 2018 r.
Próby dopingowe pobrane w dniu 22 września 2018 r. od 
konia Pontarion z gonitwy nr 5 Nagroda Eldona; w dniu 30 
września 2018 r. od koni: Incepcja z gonitwy nr 4 Nagroda 
Mosznej – L (kat. A), Ophelia’s Aidan z gonitwy nr 5 
Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Przychówku – 
L (kat. A), Rain and Sun z gonitwy nr 7 Wielka Warszawska 
– Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy – G1 POL (kat. A) 
nie wykazały obecności substancji prawnie zabronionych.
 

nr 96 z dnia 13 października 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od konia Mimosa – z gonitwy nr 7.

nr 97 z dnia 13 października 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Przed gonitwą nr 1 rozmowa z trenerem A. Laskowskim 
na temat zmiany dosiadu w gonitwie nr 3, koń Taraka  
(nr 3). Orzeczenie nr 131 dotyczące dyskwalifikacji klaczy 
Basalah Al Khalediah z gonitwy nr 7 rozgrywanej w dniu 
25 sierpnia 2018 r. 
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Gonitwa nr 1 - Rozmowa ze starszym uczniem  
J. Grzybowską (koń nr 6 Stella) na temat jazdy po starcie.
Gonitwa nr 2 - Koń Salman Al Khalediah (nr 6) pozostał 
na starcie - u. M. Nikonorow spadła z konia przed minię-
ciem kontr startera, odwieziona do szpitala. Rozmowa ze 
starszym uczniem R. Kułagą, koń Makayla (5), na temat 
nadwagi – Orzeczenie nr 130.
Gonitwa nr 3 - Rozmowa z dżokejem A. Reznikovem na 
temat nietrzymania zadeklarowanej wagi, koń Taraka  
(nr 3) – Orzeczenie nr 133.
Gonitwa nr 5 - Po gonitwie orzeczenie dyżurnego lekarza 
medycyny na temat niedyspozycji dżokeja M. Abíka.
Gonitwa nr 6 - Koń Moon Star (nr 8) - krwawienie z przed-
sionka jamy ustnej – orzeczenie dyżurnego lekarza we-
terynarii. Rozmowa z dżokejem A. Reznikovem na temat 
nietrzymania zadeklarowanej wagi, koń Księżna Anna  
(nr 9) – Orzeczenie nr 133. Rozmowa telefoniczna z tre-
nerem A. Wyrzykiem na temat zmiany dosiadu w gonitwie 
nr 9 za dżokeja M. Abíka (koń nr 2 Peregrino). Komisja 
Techniczna uwzględniła wniosek trenera uzasadniony pi-
semnie przez niego między innymi brakiem zaufania do 
pozostałych jeźdźców i zastrzeżeniami, co do uczciwości 
jazd innych dżokejów na jego koniach.
Gonitwa nr 7 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Mimosa (nr 10) – Komunikat nr 96.
Gonitwa nr 8 - Rozmowa z trenerem M. Łojek na temat 
użytych barw wyścigowych, koń nr 1 Fortune Teller.
Gonitwa nr 9 - Rozmowa z dżokejem A. Reznikovem na 
temat użycia bata na prostej finiszowej, koń Targa (koń nr 
7) – Orzeczenie nr 132.

nr 98 z dnia 14 października 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Gonitwa nr 1 - Koń Angara, nr 1 – rana cięta zewnętrznej 
powierzchni śródręcza kończyny lewej przedniej – orze-
czenie dyżurnego lekarza weterynarii. Rozmowa ze star-
szym uczniem J. Grzybowską (koń nr 8 The Auld Hoose) 
oraz dżokejem D. Petryakovem (koń nr 6 Angara) na te-
mat incydentu na prostej finiszowej – Orzeczenie nr 134. 
Gonitwa nr 5 - Rozmowa z dżokejem A. Reznikovem na 
temat nadwagi na koniu Travilla (nr 7) – Orzeczenie nr 
136. Stanowisko trenera A. Wyrzyka na temat trybu pracy 
Komisji Technicznej. 
Gonitwa nr 7 - Koń Fado (nr 4) – zwolniony z dyspozycji sę-
dziego startera. Rozmowa z trenerem B. Mazurkiem na te-
mat zmiany dosiadu na koniu Wanilia (nr 12) – Orzeczenie 
nr 135. Rozmowa z dżokejem K. Grzybowskim na temat 
nadwagi na koniu Hajduk (nr 10) - Orzeczenie nr 137.
Po gonitwie nr 8 rozmowa z dżokejem V. Popovem na te-
mat zajścia na padoku po gonitwie nr 5 i nr 6.

nr 99 z dnia 20 października 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od koni: Sheblat Al Khalediah z gonitwy nr 3, Height of 
Beauty z gonitwy nr 6 Nagroda Sac-à-Papier – (kat. B).

nr 100 z dnia 20 października 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Gonitwa nr 1 - Rozmowa z dżokejem D. Petryakovem 
na temat użycia bata, koń Invincible Gunner (nr 8) – 
Orzeczenie nr 138. Rozmowa z dżokejem A. Reznikovem 
na temat użycia bata, koń Sweet City (nr 3) – Orzeczenie 
nr 139. Rozmowa z trenerem R. Piwko na temat użytych 
barw wyścigowych, koń Tudemon – Orzeczenie nr 141.
Gonitwa nr 2 - Rozmowa z dżokejem M. Abíkiem, koń 
Country Girl (nr 5) na temat incydentu na przeciwległej 
prostej z udziałem kandydata dżokejskiego I. Wójcika, 
koń Vadis (nr 2).
Gonitwa nr 3 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Sheblat Al Khalediah (nr 1) – Komunikat nr 99. Rozmowa 
ze starszym uczniem S. Abaevem na temat użycia bata 
oraz na temat jazdy przed celownikiem, koń Sheblat Al 
Khalediah (nr 1) – Orzeczenie nr 140.
Gonitwa nr 6 - Pobranie próby dopingowej od konia Height 
of Beauty (nr 6) – Komunikat nr 99. Praktykant dżokejski 
D. Pantchev spadła z konia po minięciu kontrstartera, Hot 
Wing (nr 2). Skarga trenera M. Janikowskiego dotycząca 
jazdy dżokeja M. Abíka w gonitwie nr 6, koń Sea The Sky 
(nr 7), rozmowa z dżokejem M. Abíkiem. 
Gonitwa nr 7 - Rozmowa z trenerem A. Laskowskim na 
temat użytych barw wyścigowych, koń Jouri Al Kharrat – 
Orzeczenie nr 142.

nr 101 z dnia 21 października 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od konia Arkano – z gonitwy nr 2 Nagroda Mokotowska 
– L (kat. A).

nr 102 z dnia 21 października 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Gonitwa nr 2 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Arkano (nr 3) – Komunikat nr 101.
Gonitwa nr 3 - Rozmowa ze starszym uczniem  
J. Grzybowską na temat użycia bata i jazdy na prostej fini-
szowej, koń Purhib (nr 6) – Orzeczenie nr 143. Rozmowa 
z praktykantem dżokejskim A. Kardanovem na temat uży-
cia bata i jazdy na prostej finiszowej, koń Vrom Kossack 
(nr 7) – Orzeczenie nr 144. Rozmowa z kandydatem dżo-
kejskim I. Wójcikiem na temat użycia bata prostej finiszo-
wej, koń Najat von Südbaden (nr 1). Rozmowa z trenerem 
K. Ziemiańskim i starszym uczniem A. Gil na temat osio-
dłania klaczy Haneczka (nr 5) – Orzeczenie nr 145.
Gonitwa nr 5 - Rozmowa z dżokejem M. Srnecem i za-
stępującą trenera M. Kacprzyka p. A. Kacprzyk na temat 
jazdy na koniu Amani (nr 6) – Orzeczenie nr 146.
Gonitwa nr 6 - Koń Time of Glory (nr 8) pozostał na starcie.
Gonitwa nr 7 - Protest p. K. Brygiera zastępującego tre-
nera M. Krzysków (koń nr 3 Danot) przeciwko uczniowi 
S. Altynbekovowi (koń nr 2 Rakija) i starszemu uczniowi 
J. Grzybowskiej (koń nr 1 Party Animal) – Orzeczenie nr 
147. Rozmowa z kandydatem dżokejskim I. Wójcikiem na 
temat jazdy na zakręcie przed wyjściem na prostą finiszo-
wą (koń nr 7 Lord Speaker). 
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nr 103 z dnia 27 października 2018 r.
Próby dopingowe pobrane w dniu 6 października 2018 
r. od konia Bergen z gonitwy nr 5; w dniu 7 październi-
ka 2018 r. od konia Burkan Al Khalediah z gonitwy nr 2 
Nagroda Michałowa – (kat. A) nie wykazały obecności 
substancji prawnie zabronionych.

nr 104 z dnia 27 października 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingo-
wej od konia Shahad Athbah z gonitwy nr 5 Nagroda 
Porównawcza – (kat. A).

nr 105 z dnia 27 października 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Gonitwa nr 1 - Rozmowa z dżokejem A. Reznikovem na 
temat nadwagi, koń Hornet (nr 6) – Orzeczenie nr 148.
Gonitwa nr 2 - Koń Monte Luppo (nr 7) – zwolniony  
z dyspozycji sędziego startera na wniosek dyżurnego le-
karza weterynarii (kulawizna lewy tył). Stanowisko trenera  
M. Janikowskiego dotyczące zwolnienia z dyspozycji sę-
dziego startera konia Monte Luppo. 
Gonitwa nr 5 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Shahad Athbah (nr 5) – Komunikat nr 104.
Gonitwa nr 7 - Rozmowa z dżokejem M. Abíkiem na temat 
jazdy w zakręcie, koń Mosanto (nr 7).

nr 106 z dnia 28 października 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Gonitwa nr 1 - Rozmowa ze starszym uczniem  
K. Mazurem na temat użycia bata na prostej finiszowej, 
koń Koniak (nr 8) – Orzeczenie nr 149.
Gonitwa nr 5 - Rozmowa z dżokejem P. Convertino na 
temat uderzenia konia Nikus ręką na prostej finiszowej  
(nr 5) – Orzeczenie nr 151.
Gonitwa nr 6 - Rozmowa z trenerem J. Głowackim na 
temat użytych barw wyścigowych, koń Wildar BS (nr 13) 
– Orzeczenie nr 150. 
Gonitwa nr 7 - Rozmowa ze starszym uczniem  
J. Grzybowską na temat użycia bata, koń Jalapena (nr 4) 
- Orzeczenie nr 152.
Gonitwa nr 8 - Rozmowa z dżokejem D. Petryakovem na 
temat niedowagi, koń Ussam de Carrere – Orzeczenie nr 
153.

nr 107 z dnia 3 listopada 2018 r.
Próby dopingowe pobrane w dniu 13 października 2018 
r. od konia Mimosa z gonitwy nr 7; w dniu 20 paździer-
nika 2018 r. od koni: Sheblat Al Khalediah z gonitwy nr 
3, Height of Beauty z gonitwy nr 6 Nagroda Sac-à-Papier 
– (kat. B); w dniu 21 października 2018 r. od konia Arkano 
z gonitwy nr 2 Nagroda Mokotowska – L (kat. A), nie wyka-
zały obecności substancji prawnie zabronionych.

nr 108 z dnia 3 listopada 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od konia Penang z gonitwy nr 4 Nagroda Wojsława.

nr 109 z dnia 3 listopada 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Przed gonitwą nr 1 rozmowa z trenerem M. Janikowskim 
na temat zmiany dosiadu w gonitwie nr 3 za dżokeja  
A. Reznikova na starszego ucznia S. Abaeva. Dostępny 
w gonitwie dżokej S. Vasyutov nie mógł dosiadać ko-
nia Magic Life, ponieważ waga wynikająca z warunków 
gonitwy była niższa niż zadeklarowana waga jeźdźca,  
w związku, z czym KT wyraziła zgodę na dosiad starszego 
ucznia S. Abaeva.
Gonitwa nr 3 - Rozmowa z trenerem A. Walickim na temat 
użytych barw wyścigowych, koń Brave Joanna (nr 5) – 
Orzeczenie nr 154.
Gonitwa nr 4 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Penang (nr 4) – Komunikat nr 108. 
Gonitwa nr 6 - Rozmowa ze starszym uczniem  
S. Abaevem na temat użycia bata na prostej finiszowej, 
koń Sorbet (nr 3) - Orzeczenie nr 155.
Gonitwa nr 7 - Koń Fastwayout (nr 7) – rana w pysku  
z krwawym wypływem – orzeczenie dyżurnego lekarza 
weterynarii. Rozmowa z dżokejem A. Turgaevem na te-
mat użycia bata, koń Wild Lily (nr 6) – Orzeczenie nr 156. 
Rozmowa z dżokejem V. Popovem na temat jazdy w za-
kręcie na przeciwległej prostej. 

nr 110 z dnia 4 listopada 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od koni: Camal Galib z gonitwy nr 1, Basalah Al Khalediah 
z gonitwy nr 8.

nr 111 z dnia 4 listopada 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Gonitwa nr 1 - Pobranie próby dopingowej od konia Camal 
Galib (nr 4) – Komunikat nr 110. Koń Elgiana (nr 7) – rana 
na koronce kończyny prawej przedniej – orzeczenie 
dyżurnego lekarza weterynarii. Rozmowa z dżokejem  
A. Reznikovem na temat nadwagi, koń Monarcha (nr 2) – 
Orzeczenie nr 157.
Gonitwa nr 2 - Rozmowa z dżokejem A. Reznikovem na 
temat nadwagi, koń Etna (nr 1) – Orzeczenie nr 157. 
Rozmowa z dżokejem S. Vasyutovem na temat jazdy 
przed celownikiem, koń Cerodena (nr 4).
Gonitwa nr 4 - Rozmowa z dżokejem A. Turgaevem na 
temat użycia bata na prostej finiszowej, koń Speedy 
Szumawa (3) – Orzeczenie nr 158.
Gonitwa nr 5 - Rozmowa z kandydatem dżokejskim  
I. Wójcikiem na temat użycia bata na prostej finiszowej, 
koń Black Sail (nr 1) - Orzeczenie nr 159. Rozmowa  
z trenerm M. Łojek na temat jazdy na koniu Isolin (nr 4) 
dosiadanym przez starszego ucznia S. Abaeva.
Gonitwa nr 6 - Koń Mina Maia (nr 3) - pozostał na star-
cie. Rozmowa ze starszym uczniem J. Grzybowską (koń 
nr 5 Severina) oraz dżokejem A. Reznikovem (koń nr 1 
Monther Al Khalediah) na temat jazdy na prostej finiszowej 
– Orzeczenie nr 160. 
Gonitwa nr 8 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Basalah Al Khalediah (nr 2) – Komunikat nr 110. 
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nr 112 z dnia 10 listopada 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od koni: Purhib z gonitwy nr 4, Synastria z gonitwy nr 5.

nr 113 z dnia 10 listopada 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Gonitwa nr 2 - Koń Koryo (nr 6) – kulawizna kończyny 
lewej tylnej - orzeczenie dyżurnego lekarza weterynarii.
Gonitwa nr 3 - Koń Sabella (nr 4) – krwawienie z pyska - 
orzeczenie dyżurnego lekarza weterynarii.
Gonitwa nr 4 - Pobranie próby dopingowej od konia Purhib 
(nr 7) – Komunikat nr 112.
Gonitwa nr 5 - Pobranie próby dopingowej od konia 
Synastria (nr 7) – Komunikat nr 112. Rozmowa ze 
starszym uczniem S. Abaevem na temat niedowagi – 
Orzeczenie nr 161.
Gonitwa nr 7 - Koń Time of Glory (nr 7) – pozostał na 
starcie.

nr 114 z dnia 11 listopada 2018 r.
Komisja Techniczna poleciła pobranie próby dopingowej 
od koni: Kontusz z gonitwy nr 5 Nagroda Nemana – (kat. 
B), Un Beso z gonitwy nr 5 Nagroda Nemana – (kat. B), 
Saldana – z gonitwy nr 6, Incognito – z gonitwy nr 6.

nr 115 z dnia 11 listopada 2018 r. 
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Gonitwa nr 1 - Rozmowa z dżokejem D. Lišką na temat 
jazdy w zakręcie na przeciwległej prostej, koń Bob The 
Lion (nr 7).
Gonitwa nr 2 - Rozmowa z trenerem B. Głowackim na te-
mat udziału klaczy Eskariolla (nr 5) w gonitwie.
Gonitwa nr 4 - Rozmowa z uczniem S. Altynbekovem na 
temat nadwagi, koń Diego (nr 2) – Orzeczenie nr 162.
Gonitwa nr 5 - Pobranie próby dopingowej od koni Kontusz 
(nr 5) i Un Beso (nr 6) – Komunikat nr 114. Rozmowa  
z dżokejem M. Abíkiem na temat jazdy na koniu Blizbor 
(nr 3).
Gonitwa nr 6 - Pobranie próby dopingowej od koni Saldana 
(nr 2) i Incognito (nr 7) – Komunikat nr 114. Rozmowa ze 
starszym uczniem S. Abaevem na temat użycia bata, koń 
Dacosse (nr 5).
Gonitwa nr 7 - Rozmowa z dżokejem M. Kryszyłowicz na 
temat użycia bata na prostej finiszowej, koń Tebinio (nr 9) 
– Orzeczenie nr 163. Koń Jam Romana (nr 1) – krwawie-
nie z pyska – orzeczenie dyżurnego lekarza weterynarii. 
Trener R. Piwko, koń Jam Romana (nr 1), poprosił o od-
tworzenie zapisu video z przebiegu gonitwy.

nr 116 z dnia 17 listopada 2018 r.
Próba dopingowa pobrana w dniu 27 października 2018 
r. od konia Shahad Athbah z gonitwy nr 5 Nagroda 
Porównawcza – (kat. A) nie wykazała obecności substan-
cji prawnie zabronionych.

nr 117 z dnia 17 listopada 2018 r.
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, Komisja 
Techniczna, na podstawie § 58 ust. 6 Regulaminu 

Wyścigów Konnych, podniosła wagę noszoną przez ko-
nie w gonitwach przeprowadzanych systemem grupowym 
w dniu 17 listopada 2018 r. o 1 kg, z wyjątkiem gonitw 
międzynarodowych. 

nr 118 z dnia 17 listopada 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Gonitwa nr 1 - Koń Burkina Faso (nr 3) – rana kończyny 
prawej tylnej - orzeczenie dyżurnego lekarza weterynari
Gonitwa nr 3 - Koń Fruit Night (nr 4) – rana kończyny lewej 
przedniej - orzeczenie dyżurnego lekarza weterynarii.
Gonitwa nr 4 - Koń Majkel (nr 4) – kulawizna kończyny 
lewej przedniej - orzeczenie dyżurnego lekarza weteryna-
rii. Rozmowa z dżokejem D. Lišką, koń Lady Konstancin 
(nr 1) na temat jazdy w zakręcie. Rozmowa z dżokejem 
K. Grzybowskim na temat zachowania w pomieszczeniu  
z wagą wobec dżokeja D. Liški. Rozmowa z p. A. 
Wieczorek zastępującą trenera M. Kacprzyka na temat 
problemów z prowadzeniem konia Lady Konstancin (nr 1). 
Rozmowa z trenerem A. Wyrzykiem na temat przebiegu 
gonitwy 
Gonitwa nr 6 - Rozmowa z dżokejem A. Kabardovem na 
temat użycia bata, koń Anood Al Khalediah (nr 3).
Gonitwa nr 8 - Koń Elgin JR – pozostał na starcie, jeździec 
starszy uczeń S. Abaev spadł z konia przed minięciem 
kontrstartera. Koń Asirah – rana kończyny prawej tylnej - 
orzeczenie dyżurnego lekarza weterynarii.

nr 119 z dnia 18 listopada 2018 r.
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, Komisja 
Techniczna, na podstawie § 58 ust. 6 Regulaminu 
Wyścigów Konnych, podniosła wagę noszoną przez ko-
nie w gonitwach przeprowadzanych systemem grupowym 
w dniu 18 listopada 2018 r. o 1 kg, z wyjątkiem gonitw 
międzynarodowych. 

nr 120 z dnia 18 listopada 2018 r
Sprawozdanie Komisji Technicznej

Przed gonitwą nr 1 rozmowa ze starszym uczniem  
S. Abaevem na temat jazdy na koniu Sypnij Groszem (nr 
6) w gonitwie nr 1 rozgrywanej w dniu 17 listopada 2018 r.
Gonitwa nr 2 - Koń Turion (nr 8) – rana pęciny kończyny 
prawej tylnej – orzeczenie dyżurnego lekarza weterynarii.
Gonitwa nr 3 - Rozmowa z trenerem W. Szymczukiem na 
temat udziału konia Vi Verdi Caro (nr 10) w gonitwie. 
Gonitwa nr 5 - Koń Royal Helen (nr 1) – po gonitwie inter-
wencja dyżurnego lekarza weterynarii. Rozmowa z dżoke-
jem N. Hendzel na temat użycia bata, koń One Way Ticket 
(nr 7) - Orzeczenie nr 164.

nr 121 z dnia 20 listopada 2018 r.
Próby dopingowe pobrane w dniu 3 listopada 2018 r. od 
konia Penang z gonitwy nr 4; w dniu 4 listopada 2018 r. od 
koni: Camal Galib z gonitwy nr 1, Basalah Al Khalediah  
z gonitwy nr 8, nie wykazały obecności substancji prawnie 
zabronionych.
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nr 122 z dnia 27 listopada 2018 r.
Próby dopingowe pobrane w dniu 11 listopada 2018 r. 
od koni: Kontusz z gonitwy nr 5 Nagroda Nemana – (kat. 
B), Un Beso z gonitwy nr 5 Nagroda Nemana – (kat. B), 
Saldana – z gonitwy nr 6, nie wykazały obecności sub-
stancji prawnie zabronionych.

nr 123 z dnia 4 grudnia 2018 r.
Próby dopingowe pobrane w dniu 10 listopada 2018 r. 
od koni: Purhib z gonitwy nr 4, Synastria z gonitwy nr 5;  
w dniu 11 listopada 2018 r. od konia Incognito z goni-
twy nr 6, nie wykazały obecności substancji prawnie 
zabronionych.

KOMUNIKATY

W dniu 6 października 2018 r., kandydat dżokejski Kamil 
Grzybowski wygrywając na ogierze Blue Connoisseur, od-
niósł setne zwycięstwo w karierze i przeszedł do kategorii 
dżokejów. 

W dniu 18 listopada 2018 r., starszy uczeń Sanzhar Abaev 
wygrywając na klaczy Fortune Teller, odniósł dwudzieste 
piąte zwycięstwo w karierze i przeszedł do kategorii prak-
tykantów dżokejskich. 
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SPRAWOZDANIA
Dzień 38 (SOBOTA) 22 WRZEŚNIA 2018 r.

Pochmurno z przejaśnieniami, temp. +16°C, tor lekko elastyczny (3,0)

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

1 (260)  PIPASOL (FR) kl. gn. 4 l. [Deportivo (GB)-Cylindree (IRE)], hod. Ch. Jouandou, wł. A. Borkowski, 
 tr M. Borkowski   st. u. S. Abaev 56
2 (260)  KASZI (IRE) og. gn. 4 l., hod. A. Sexton, wł. K. Antos-Janikowska i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski  
   dż. A. Kabardov 60
3 (305)  BLACK BEAUTY kl. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki k. 
  dż. K. Grzybowski 58
4 (260)  CALMIR (IRE) wał. kaszt. 8 l., hod. Mrs O. Harnett, wł. B. Olkowska, J. Olbrych-Górska i S. Górski D.T., 
 tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 60
5 (227)  EASY GO (GB) og. gn. 9 l., hod. Laundry Cottage Stud Farm, wł. M. Chowańska i P. Urbańska, 
 tr mgr K. Ziemiański   dż. S. Mazur 63
6 (W80)  FREDDYISREADY (IRE) og. gn. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 60
7 (212)  MOURTAJEZ (IRE) og. sk. gn. 4 l., tr W. Olkowski   u. S. Altynbekov 56
8 (279)  DUNAYKA kl. sk. gn. 6 l., tr mgr K. Ziemiański  st. u. J. Grzybowska 56

 1’13,4” (13.7-28.9-30.8); silnie wysyłany; 1-1½-szyja-¾-1-1¾-7
 ZWC 20,40 PDK 29,40 TRJ 328,40 CZW nie trafiona

311  Nagroda Łeb w łeb 18 550 zł (10600-4240-2120-1060-530)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (2800m)

1 (257)  HOT WING (IRE) wał. gn. 11 l. [Hawk Wing (USA)-Crystal Theatre (IRE)], hod. M. Poland, wł. D. i R. Kędziora,  
 tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 55
2 (256)  SEA THE SKY og. gn. 3 l., hod. E. i K. Laskowscy, wł. E. i K. Laskowscy, A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk  
   dż. M. Abik 52
3 (272)  CIRCLE CENTURIA kl. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. AMP Invest Sp. z o.o. i Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
  tr A. Zielińska  st. u. J. Grzybowska 53
4 (261)  TEBIDORO og. kaszt. 3 l., hod. W. J. Engel, wł. Euro-Sport Management, tr M. Jodłowski        dż. V. Popov 54
5 (261)  PERCY og. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki   dż. S. Mazur 57
6 (275)  TURION og. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 53

 Wycofany Naf.
 3’00,7” (20.5-32.6-31.5-30.9-31.9-33.3); pewnie; 2-1-5½-3-1
 ZWC 72,10 PDK 172,60 TRJ 1065,50 zł

312  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300m)

1 (270)  PRIDE OF NELSON (FR) kl. gn. 2 l. [Mount Nelson (GB)-Alfreda (GB)], hod. Stilvi Compania Financiera S.A.,  
 wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  k. dż. K. Grzybowski 56
2 (254)  SILVER FOG (IRE) og. s. 2 l., hod. Lincarne House Ltd, wł. UAB Žirgo Startas, tr M. Kacprzyk  
 dż. W. Szymczuk 57
3 (202)  EMPERRATO (IRE) og. gn. 2 l., hod. Wardstown Stud, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki 
 dż. M. Abik 57
4 (262)  BINT MARSHAL (FR) kl. k. 2 l., hod. Ch. Moussay, wł. B. Olkowska, tr W. Olkowski  dż. M. Srnec 56
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5 (262)  BLIZBOR (IRE) og. gn. 2 l., hod. A. Rafferty, wł. Forward Group - E. Binkowska-Błaszczak, tr A. Wyrzyk  
   k. dż. J. Wyrzyk 57
6 (245)  SUGAR DADDY og. gn. 2 l., tr M. Jodłowski  dż. V. Popov 57
7 (262)  NEAPOL og. gn. 2 l., tr K. Rogowski  dż. A. Turgaev 57
8 (254)  SYRON og. gn. 2 l., tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 57
9 (228)  NIKOZJA kl. gn. 2 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. S. Mazur 56

 1’20,4” (20.1-29.3-31.0); łatwo; 2½-2½-2½-2½-2½-1-2½-8
 ZWC 21,30 PDK 39,80 TRJ 205,90 CZW 190,40 TPL 873,00 DBL-DWJ nie trafiona

313  Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 2 kg. (1300m)

1 (276)  KENYATTA kl. gn. 3 l. [Mikhail Glinka (IRE)-Kalahari Dream], hod. Fortum Michał Romanowski,   
 wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 57½
2 (290)  LORD SPEAKER (IRE) wał. kaszt. 3 l., hod. J. Hanly, wł. Volteo Horse Service, tr M. Jodłowski  
 st. u. J. Grzybowska 65
3 (290)  LANAPHOR (FR) og. gn. 3 l., hod. M. Pehu, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański        dż. S. Mazur 59
4 (290)  CELTIC SONG (IRE) kl. gn. 3 l., hod. K. & Mrs Cullen, wł. M. i P. Włostowscy, SK Moszna, 
 tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 53½
5 (246)  ZAYA (GB) kl. gn. 3 l., hod. Highclere Stud, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki 

k. dż. K. Grzybowski 62½
6 (276)  IZIS kl. kaszt. 3 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. M. Srnec 59
7 (269)  DIEGO og. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 59
8 (274)  JARL og. kaszt. 3 l., tr J. Kozłowski  dż. V. Popov 55½

 Wycofany French Flair.
 1’20,5” (20.4-28.6-31.5); pewnie; 1½-½-1-łeb-2½-¾-10
 ZWC 120,90 PDK 171,50 TRJ 1166,80 CZW, TPL i DBL-DWJ nie trafione

314  Nagroda Eldona 14350 zł (8200-3280-1640-820-410)
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej 
 Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2000m)

1 (219)  PONTARION og. gn. 3 l. (Ontario HF-Parsenta), hod. R. Z. Zieliński, wł. R. Z. Zieliński, tr J. Domańska 
 dż. V. Popov 58
2 (W52)  KUWAIY og. gn. 3 l., hod. Fortum Michał Romanowski, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 58
3 (222)  SADYBA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov      dż. S. Vasyutov 56½
4 (237)  TJAAFER og. s. 3 l., hod. M. Gromala, wł. M. Gromala i K. Kozłowska, tr J. Kozłowski  dż. A. Reznikov 58
5 (221)  SABELLA kl. gn. 3 l., hod. J. Eng, wł. SK Ostrobrzeg Sp. z o.o., tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 56
6 (237)  SALM ANDEX og. kaszt. 3 l., tr P. Piątkowski  k. dż. K. Grzybowski 58
7 (219)  AMAYA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski  dż. A. Kabardov 56
8 (271)  AMANI og. s. 3 l., tr M. Kacprzyk  dż. W. Szymczuk 58
9 (237)  ECHMEDA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 56
10 (31)  ZOLIX og. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 58
11 (237)  KARIYM og. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. S. Mazur 58

 2’18,8” (33,1-33.2-35.3-37.2); wysyłany; 1¼-1¼-1½-szyja-2½-14-4½-nos-1½-4½
 ZWC 83,00 PDK 148,90 TRJ 2500,00 CZW 832,30 TPL i DBL-DWJ nie trafione

315  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1600m)

1 (302)  GARDEMARIN og. gn. 3 l. [Alandi (IRE)-Galiba (FR)], hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o.,  
 tr mgr A. Walicki  k. dż. K. Grzybowski 61
2 (230)  FRUIT NIGHT (FR) og. gn. 3 l., hod. A. i G. Forien, wł. Volteo Horse Service i M. Janikowski, 
 tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 61
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3 (230)  PILECKI (IRE) og. gn. 3 l., hod. J. Wallace, wł. Bohema - M. Bochiński i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk 
 k. dż. J. Wyrzyk 61
4 (276)  PIANISSIMA (FR) kl. c. gn. 3 l., hod. J. Krauze, wł. Volteo Horse Service, tr mgr M. Janikowski 
  dż. A. Kabardov 59
5 (276)  DARGO og. gn. 3 l., hod. SK Iwno, wł. Y. Baizharkinov, tr mgr K. Ziemiański  dż. S. Mazur 61
6 (79)  ATMAN (IRE) og. gn. 3 l., tr M. Kacprzyk  dż. W. Szymczuk 61
7 (302)  MISS MAZOVIA kl. kaszt. 3 l., tr T. Pastuszka  dż. D. Petryakov 57
8 (S23)  WALL STREET og. gn. 3 l., tr K. Rogowski  dż. A. Turgaev 59
9 (S23)  TRIGLAV og. kaszt. 3 l., tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 58

 1’41,2” (8.4-30.9-30.2-31.7); w walce; łeb-½-łeb-łeb-3-6-5-¾
 ZWC 18,90 PDK 22,10 TRJ 84,90 CZW 96,50 TPL 1084,60 DBL-DWJ nie trafiona

316  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 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 (240)  DHAFAR AL KHALEDIAH (FR) og. s. 4 l. (Jalnar Al Khalidiah-Shamikhah Al Khalediah), 
 hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk   dż. S. Mazur 64
2 (296)  LAZOM AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 4 l., hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o., 
 tr M. Kacprzyk  dż. W. Szymczuk 64½
3 (273)  PURHIB og. kaszt. 4 l., hod. M. Gromala, wł. K. Falba, tr M. Jodłowski  st. u. J. Grzybowska 59
4 (282)  VELT TERSK (RU) og. s. 4 l., hod. Tersk Stud, wł. Tersk Stud, tr S. Vasyutov  dż. A. Kabardov 61½
5 (296)  GRAND AMOUR og. s. 4 l., hod. Ł. Fabisiak, wł. R. Sumiła, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 58
6 (273)  SHEBLAT AL KHALEDIAH (FR) kl. gn. 4 l., tr B. Głowacki  k. dż. J. Wyrzyk 60½
7 (282)  ADASH (RU) og. s. 6 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 64
8 (273)  MINA MAIA kl. kaszt. 4 l., tr J. Kozłowski  dż. A. Reznikov 59½
9 (259)  WILTON og. gn. 4 l., tr S. Vasyutov  dż. V. Popov 62
10 (259)  PIO og. gn. 4 l., tr S. Vasyutov  dż. S. Vasyutov 59½
11 (266)  ALBAR og. s. 4 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 52½
12 (259)  PROSPERO og. gn. 4 l., tr S. Vasyutov  u. S. Altynbekov 50

 2’05” (21.7-34.3-33.3-35.7); wysyłany; 1-4-1¼-1-1-łeb-2-łeb-½-2-½
 ZWC 10,00 PDK 9,80 TRJ 119,00 TPL 464,20 TPL-DWJ 33755,40 DBL-DWJ 102,90 CZW, SPT 
 i KWN nie trafione

317  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000m)

1 (271)  PELENG og. gn. 3 l. (Pogrom-Pelota), hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov 
 dż. S. Vasyutov 58
2 (287)  MONARCHA og. gn. 3 l., hod. A. Wójtowicz, wł. A. Wójtowicz, tr P. Piątkowski  dż. S. Mazur 58
3 (242)  VALLENROD og. gn. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov 
 k. dż. K. Grzybowski 58
4 (S3)  TATRA kl. s. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr A. Laskowski   dż. M. Abik 56
5 (271)  POP ART og. s. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  dż. V. Popov 58
6 (287)  AMARILLO og. s. 3 l., tr A. Laskowski   dż. A. Reznikov 58

 Wycofana dodatkowo Pustynna Dolina (zw.).
 2’25,4” (37,9-35.3-35.4-36.8); łatwo; 3-2½-2½-4½-daleko (38)
 ZWC 8,90 PDK 7,30 TRJ 27,50 TPL 34,40 DBL-DWJ nie trafiona
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Dzień 39 (NIEDZIELA) 23 WRZEŚNIA 2018 r.
Pochmurno, temp. +13°C, tor lekko elastyczny (2,8)

318  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1000m)

1 (262)  CARLA COLA (IRE) kl. gn. 2 l. [Canford Cliffs (IRE)-Jillian (USA)], hod. Highpark Bloodstock Ltd,   
 wł. Westminster Race Horse GmbH, tr M. Kacprzyk  dż. W. Szymczuk 57
2 (262)  ODE TO ANGEL (IRE) kl. s. 2 l., hod. Flaxman Stables Ireland Ltd, wł. K. i M. Wolanin, tr M. Jodłowski 
 dż. M. Srnec 57
3 (270)  SISKO SZUMAWA kl. gn. 2 l., hod. K. Szumiński, wł. Bobrowiec Osada Sp. z o.o., tr E. Zahariev 
  dż. M. Abik 57
4 (165)  TIRSA kl. c. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka   dż. D. Petryakov 57
5 (288)  BOCCA kl. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka   dż. A. Turgaev 57
6 (-)  ORNELLA kl. gn. 2 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. S. Mazur 57
7 (248)  OCEANIKA kl. gn. 2 l., tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 57

 1’01,7” (30.6-31.1); bardzo łatwo; 2-2-1-szyja-2-daleko (25)
 ZWC 9,10 PDK 6,40 TRJ 36,50 zł

319  Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. 
 Wagi według handikapu generalnego minus 9 kg. (1800m)

1 (279)  DACOSSE og. c. gn. 5 l. [Ecosse (FR)-Dawtony], hod. SK Moszna, wł. SK Moszna i M. Łojek, tr mgr M. Łojek  
  st. u. S. Abaev 55½
2 (268)  PARTY ANIMAL (GER) og. kaszt. 6 l., hod. Gestüt Görlsdorf, wł. Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański 
 dż. S. Mazur 59
3 (285)  JUST GOLD (FR) wał. gn. 5 l., hod. P. Despouy, wł. M. Przączak, tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 59
4 (279)  LION CUT (GR) og. gn. 4 l., hod. Elia Stud Farm, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev            dż. A. Reznikov 61½
5 (265)  STELLA kl. gn. 4 l., hod. A. Omen, wł. A. Omen, tr mgr K. Ziemiański  st. u. J. Grzybowska 54
6 (252)  FARAON wał. gn. 4 l., tr mgr M. Janikowski  dż. A. Kabardov 56½

 Wycofana Sweet As Sugar.
 1’57,1” (21.6-33.7-32.6-29.2); silnie wysyłany; ¾-1-¾-3½-1½
 ZWC 32,40 DWJ 47,40 TRJ 65,80 zł 

320  Nagroda Vilniusa 18 550 zł (10600-4240-2120-1060-530)
 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1200m)

1 (248)  DREAMLINE (IRE) kl. gn. 2 l. [Dream Ahead (USA)-Lisa’s Strong (IRE)], hod. Deer Forest Stud,   
 wł. SK Moszna i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 56
2 (245)  CARESSER (FR) og. gn. 2 l., hod. SCA La Perrigne, wł. B. Olkowska i Cofund - J. Jaskólska, tr W. Olkowski  
   dż. S. Mazur 57
3 (229)  ZVEZDAN (FR) og. gn. 2 l., hod. Bloodstock Agency Ltd, wł. A. Kovćin, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 57
4 (254)  PHARRELL (IRE) og. gn. 2 l., hod. H. Ryan, wł. I., D. i M. Jaskólscy, tr W. Olkowski  dż. M. Srnec 57
5 (304)  LEGIONISTA og. gn. 2 l., hod. A. i P. Łojcha, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  u. J. Giedyk 57
6 (174)  UKKA kl. gn. 2 l., tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 56

 Wycofany dodatkowo Tykocin (zw.).
 1’14,3” (14,4-29.2-30.7); silnie wysyłany; szyja-2-2-13-daleko (36)
 ZWC 22,60 PDK 9,40 TRJ 39,60 TPL 99,20 DBL-DWJ nie trafiona

321  Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1400m)

1 (296)  MOHACZ og. s. 4 l. (Chndaka-Minerva), hod. L. Błachut, wł. SK Tarnawka - FHP „Giewont” Sp. z o.o.
 i M. Metza-Jodłowska, tr M. Jodłowski   dż. S. Mazur 62
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2 (296)  SALMAN AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 7 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 (282)  AKTYW og. s. 4 l., hod. L. Błaszczyk, wł. L. Błaszczyk, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 62
4 (266)  SUNNY AMBER KRF (FR) og. c. gn. 5 l., hod. Ch. Ruiz-Fouquet, wł. Ch. Ruiz-Fouquet, 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 62
5 (309)  VROM KOSSACK (NL) og. s. 4 l., hod. The Kossack Stud B.V., wł. O. Braz, tr J. Kozłowski       u. M. Aarich 59
6 (273)  NAJAT VON SÜDBADEN (DE) kl. s. 4 l., tr J. Kozłowski   dż. A. Reznikov 57
7 (266)  ADDIS og. gn. 10 l., tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 62
8 (-)  SALADO og. s. 4 l., tr E. Zahariev   u. O. Szarłat 54½

 Wycofany Muszkiet.
 1’35,6” (28,3-32.7-34.6); łatwo; 1-4-6-1½-¾-12-14
 ZWC 8,90 PDK 16,00 TRJ 46,90 CZW 63,50 TPL 85,00 DBL-DWJ nie trafiona

322  Nagroda RZEKI WISŁY - (kat. B)
 35 000 zł (20000-8000-4000-2000-1000) 
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy. (2400m)
 Puchar Prezesa Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

1 (247)  INES D’ECOSSE (FR) kl. gn. 3 l. [Ecosse (FR)-Infamia], hod. J. Traka, wł. J., M. i E. Traka, 
 tr mgr K. Ziemiański   dż. S. Mazur 55
2 (247)  JAM JULIETTA kl. gn. 3 l., hod. R. Gorczyca, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr W. Olkowski  dż. M. Srnec 59
3 (257)  SHOWMEYOURHEAVEN (IRE) kl. s. 4 l., hod. R. Berns, wł. N. Szelągowska, tr N. Szelągowska 
  dż. D. Petryakov 57
4 (247)  ALFEA (GB) kl. kaszt. 3 l., hod. POE Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki  
   dż. A. Kabardov 53
5 (257)  AME SUBLIME (FR) kl. c. gn. 3 l., hod. Stilvi Compania Financiera S.A., wł. K. Miondlikowski i B. Inda, 
 tr J. Kozłowski   dż. A. Kardanov 53
6 (243)  RAGANE (IRE) kl. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 53
7 (285)  TIME OF GLORY kl. gn. 4 l., tr P. Piątkowski  k. dż. K. Grzybowski 57

 2’38,9” (31.4-33.8-33.7-30.2-29.8); silnie wysyłany; 1½-3-szyja-szyja-1-3½
 ZWC 13,50 PDK 7,70 TRJ 77,70 TPL 26,30 DBL-DWJ nie trafiona

323  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy IV grupy. (1800m)

1 (247)  MAZOVIA QUEEN (IRE) kl. gn. 3 l. [Harbour Watch (IRE)-Miss Excel (GB)], 
 hod. Azienda Agricola Gennaro Stimola, wł. A. Kovćin, tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 61
2 (251)  MASAI PRINCESS kl. gn. 3 l., hod. BHT Animal Trade Sp. z o.o., wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o., 
 tr P. Piątkowski  k. dż. K. Grzybowski 61
3 (274)  FORTUNE TELLER (FR) kl. k. 3 l., hod. S.C.A. Elevage de Tourgeville i H. Erculiani, wł. M. Gołębiowska 
 i M. Łojek, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 61
4 (-)  ANGARA (GER) kl. gn. 3 l., hod. S. Penner, wł. S. Penner, tr N. Szelągowska   dż. D. Petryakov 61
5 (276)  ZAWIEJA kl. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. SK Moszna, H. Bryzek, T. Sosińska, K. Antos-Janikowska,   
 tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 57
6 (274)  SARAGOSSA kl. kaszt. 3 l., tr T. Pastuszka  dż. A. Turgaev 59
7 (275)  KSIĘŻNA ANNA kl. s. 3 l., tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 61

 Wycofana Mexican Moon i dodatkowo Diora (zw).
 1’55” (20.4-32.8-31-30.8); wysyłany; ¾-1¼-½-3½-11-7
 ZWC 10,00 PDK 19,50 TRJ 69,70 CZW 315,50 TPL 19,30 DBL-DWJ nie trafiona

324  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800m)

1 (263)  SAGDIANA TERSK (RU) kl. s. 3 l. (Dubai Heros-Stepen), hod. Tersk Stud, wł. Tersk Stud, tr S. Vasyutov  
   dż. A. Kabardov 56
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2 (263)  ZAHRINA kl. s. 3 l., hod. T. Tarczyński, wł. P. Wasilewski, tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 56
3 (193)  ATHEA (SE) kl. gn. 3 l., hod. J. Eng, wł. SK Ostrobrzeg Sp. z o.o., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 56
4 (185)  NIARD TERSK (RU) og. gn. 3 l., hod. Tersk Stud, wł. Tersk Stud, tr S. Vasyutov  dż. A. Reznikov 58
5 (278)  SORGLOS VON SÜDBADEN (DE) og. kaszt. 3 l., hod. A. Steinhart, wł. A. Steinhart i K. Urbańczyk, 
 tr K. Urbańczyk  k. dż. K. Grzybowski 58
6 (253)  ALEXANDRIT TERSK (RU) og. gn. 3 l., tr S. Vasyutov   dż. D. Petryakov 58
7 (271)  ZEJDAR BS og. s. 3 l., tr J. Głowacki  dż. S. Mazur 58
8 (263)  GAUCHO (SE) kl. kaszt. 3 l., tr J. Kozłowski  dż. A. Turgaev 56
9 (271)  SUGAR kl. sk. gn. 3 l., tr J. Kozłowski  k. dż. I. Wójcik 56
10 (281)  POWER LADY kl. s. 3 l., tr J. Kozłowski  dż. A. Kardanov 56
11 (-)  FIRE FLY kl. gn. 3 l., tr K. Urbańczyk  st. u. J. Grzybowska 56
12 (177)  ZIGI ZARA kl. s. 3 l., tr B. Głowacki  k. dż. J. Wyrzyk 56

 2’07,6” (21.3-35-35.3-36); w walce; szyja-szyja-4½-½-1¼-3-10-4½-8-7-daleko (36)
 ZWC 20,80 PDK 30,40 TRJ 139,80 CZW 588,80 SPT 724,10 KWN 215,60 TPL 45,00 TPL-DWJ 2777,50 
 DBL-DWJ nie trafiona

325  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (1600m)

1 (260)  GARED wał. k. 5 l. [Grand Presidium (USA)-Gondola], hod. B. M. Tomaszewski, wł. BCU Trading LLC, 
 tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 62
2 (279)  UKRAINA kl. gn. 4 l., hod. GR J. Zalewska, wł. SK Iwno i Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański  dż. S. Mazur 60
3 (268)  GUARDA (IRE) kl. kaszt. 4 l., hod. Roundhill Stud, wł. A. Kacprzyk i J. P. Zienkiewicz, tr mgr M. Janikowski 
   dż. A. Kabardov 58
4 (265)  FULL OF PROMISE (GB) kl. gn. 5 l., hod. S. Oakes, wł. K. Mirpuri, tr M. Kacprzyk   dż. M. Abik 60
5 (268)  DAKARD og. s. 10 l., hod. E. Gilert, wł. A. Gajos-Łątka, tr A. Gajos-Łątka   dż. A. Reznikov 60
6 (209)  INSIGNIA kl. c. gn. 4 l., tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 57
7 (118)  RAPIDO kl. sk. gn. 5 l., tr P. Łucki dż. M. Srnec 58

 1’42,3” (7,7-32.2-30.4-32); pewnie; 1¾-1-3½-3½-3½-9
 ZWC 10,90 PDK 13,00 TRJ 39,80 TPL 40,60 DBL-DWJ nie trafiona

Dzień 40 (NIEDZIELA) 30 WRZEŚNIA 2018 r.
Pogodnie, temp. +13°C, tor lekko elastyczny (2,8)

326  Puchar Kancelarii Prawnej Skarbiec 
 Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1300m)

1 (274)  THE AULD HOOSE (IRE) og. s. 3 l. [Zebedee (GB)-Merry Moon (IRE)], hod. Hollyberry Farm, 
 wł. Y. Baizharkinov, tr mgr K. Ziemiański   dż. S. Mazur 62
2 (290)  ELUSIVE STAR kl. gn. 3 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  k. dż. K. Grzybowski 57
3 (274)  SALINGER og. gn. 3 l., hod. T. Sobierajski, wł. T. Sobierajski, tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 62
4 (276)  TARTARIA kl. gn. 3 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr E. Zahariev     dż. S. Vasyutov 61
5 (243)  NIBELLA kl. sk. gn. 3 l., hod. SK Iwno, wł. SK Iwno i K. Rogowski, tr K. Rogowski  dż. A. Reznikov 58
6 (274)  UZZA kl. c. gn. 3 l., tr K. Rogowski  dż. A. Turgaev 58
7 (W75)  SORRENO og. gn. 3 l., tr K. Rogowski  dż. M. Abik 59
8 (323)  SARAGOSSA kl. kaszt. 3 l., tr T. Pastuszka  dż. D. Petryakov 58
9 (290)  GRIMM og. kaszt. 3 l., tr K. Rogowski  dż. T. Lukášek 59

 1’21,1” (20.4-30.2-30.5); wysyłany; ½-1¾-nos-2½-1¾-1¾-łeb-4½
 ZWC 8,60 PDK 34,90 TRJ 78,20 CZW 105,20 zł



51

327  Nagroda CARDEI - (kat. B) 35 000 zł (20000-8000-4000-2000-1000)
 Gonitwa dla 2-letnich klaczy. (1200m)

1 (277)  PLANTEA (FR) kl. kaszt. 2 l. [Planteur (IRE)-Morbidezza (GER)], hod. I.G.E.P.,     
 wł. Volteo Horse Service, K. Miondlikowski i Z. Król, tr mgr A. Walicki   dż. S. Mazur 57
2 (264)  HAVEYOUEVERSEEN (FR) kl. s. 2 l., hod. M. du Breil, S. Lamy, wł. MJT Stajnia Marcelewo Sp. z o.o., 
 tr M. Borkowski   dż. A. Reznikov 57
3 (288)  LA BELLE DE MAI (FR) kl. sk. gn. 2 l., hod. B. F. Leclere i R. Dwek, wł. Volteo Horse Service, 
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 57
4 (298)  IMSEXYANDIKNOWIT (IRE) kl. gn. 2 l., hod. K. & Mrs Cullen, wł. A. Kacprzyk, tr M. Kacprzyk 
 dż. W. Szymczuk 57
5 (229)  RAISING DIVA (FR) kl. gn. 2 l., hod. E. Schmid, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski 
 k. dż. K. Grzybowski 57
6 (214)  PLEJADA (FR) kl. c. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 57

 1’12,1” (13.8-28.5-29.8); łatwo; 4-½-1½-1¼-1¾
 ZWC 11,40 DWJ 40,60 TRJ 121,10 zł 

328  Puchar marki Apart Natural 
 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. 
 Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i starsze minus 4 kg, 3-letnie minus 7 kg. (1800m)

1 (261)  MOSANTO (IRE) og. gn. 3 l. [Rip Van Winkle (IRE)-Titova (GB)], hod. Karis Bloodstock Ltd & Rathbarry Stud,  
 wł. A. Zieliński, Ryszard Zieliński i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 58½
2 (267)  TAHIR og. gn. 3 l., hod. A. i R. Zielińscy, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki  dż. P. Krowicki 55½
3 (42)  MONTERO (FR) og. s. 3 l., hod. Haras du Quesnay, wł. M. Filipowska, tr mgr M. Janikowski 
 dż. A. Kabardov 55
4 (275)  CLASSICAL INTIKHAB (IRE) og. gn. 3 l., hod. M. & M. Butler, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski   
  k. dż. K. Grzybowski 55½
5 (293)  SWEET CITY (FR) og. kaszt. 3 l., hod. S. Ringler, wł. A. Sadowski, B. Owczarczyk, T. Walczyński, E. Gębura 
 i R. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański  dż. S. Mazur 58
6 (251)  MISS KOSSAKÓWNA kl. s. 3 l., tr M. Boruta  dż. T. Lukášek 57
7 (301)  BIG RED og. kaszt. 4 l., tr M. Borkowski  st. u. S. Abaev 52½
8 (W87)  SYBERIA kl. gn. 6 l., tr F. Wołoszyn st. u. A. Gil 47
9 (293)  CLOUDS BLUE (GB) wał. gn. 3 l., tr J. Kozłowski  k. dż. I. Wójcik 58½

 1’52,8” (20.2-31-30.9-30.7); wysyłany; 1½-2-¾-łeb-3-1-1¼-¾
 ZWC 21,00 PDK 16,60 TRJ 124,30 CZW 400,00 TPL 38,00 zł

329  Nagroda MOSZNEJ - L (kat. A) 52 500 zł (30000-12000-6000-3000-1500)
 Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (1600m)

1 (272)  XAWERY (FR) og. gn. 3 l. [Planteur (IRE)-Xaara (SWE)], hod. Team Hogdala France, wł. PPH Falba, 
 tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 57
2 (280)  KOKSHE (IRE) og. kaszt. 6 l., hod. T. & H. Russell, wł. B. Abdrakhmanov i M. Janikowski, 
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Reznikov 60
3 (280) INCEPCJA kl. c. gn. 4 l., hod. J. Traka, wł. J., M. i E. Traka, tr mgr K. Ziemiański  dż. S. Mazur 58
4 (256)  CAPE DUCATO (IRE) og. gn. 3 l., hod. Storeway Ltd., wł. J. P. Zienkiewicz, K. Głowicka i M. Janikowski,  
 tr mgr M. Janikowski  dż. P.-A. Graberg 57
5 (280)  SILVER BEE (FR) og. kaszt. 3 l., hod. T. de la Heronniere, wł. J. Szweycer i M. Janikowski, 
 tr mgr M. Janikowski  dż. M. Srnec 57
6 (178)  NIKUS (FR) og. c. gn. 5 l., tr E. Zahariev  dż. T. Lukášek 60
7 (280)  URUGWAJKA kl. gn. 4 l., tr M. Borkowski  st. u. S. Abaev 58
0 (280)  UMBERTO CARO (FR) og. sk. gn. 4 l., tr W. Szymczuk  dż. W. Szymczuk 60
 zwolniony z dyspozycji startera na wniosek lek.wet. 
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 1’36,6” (7,8-29.6-28.9-30.3); silnie wysyłany; ½-½-3-2-szyja-7
 ZWC 10,20 PDK 32,20 TRJ 255,40 CZW 1211,00 TPL 44,30 zł

330  Nagroda MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (Przychówku) - L (kat. A) 
 Nagroda 57 750 zł (33000-13200-6600-3300-1650)
 Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich ogierów i klaczy. (1400m)

1 (229)  OPHELIA’S AIDAN (IRE) og. sk. gn. 2 l. [Camacho (GB)-Ophelia’s Song (GB)], 
 hod. Ophelia’s Song Partnership, wł. R. Płatek, tr M. Borkowski   dż. A. Reznikov 57
2 (-)  DANTE’S PEAK (GB) og. c. gn. 2 l., hod. Broughton Bloodstock, wł. Álmodó Tanácsadó Kft., 
 tr G. Maronka (Węgry)   dż. A. Turgaev 57
3 (234)  SALASAMAN (FR) og. gn. 2 l., hod. Haras d’Haspel, wł. BMS Group S. Pegza, tr A. Wyrzyk 
  k. dż. J. Wyrzyk 57
4 (264)  SIXTE (FR) kl. c. gn. 2 l., hod. T. de la Heronniere, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski 
 k. dż. K. Grzybowski 56
5 (264)  ARKANO (IRE) og. s. 2 l., hod. L. Delany, wł. D. Jaskólski, tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 57
6 (159)  NATHAN MNM (GB) kl. s. 2 l., tr lek. wet. S. Zawgorodny   dż. S. Mazur 56
7 (264)  GROSSIER (FR) og. gn. 2 l., tr W. Olkowski  dż. T. Lukášek 57
8 (229)  KONTUSZ og. gn. 2 l., tr K. Rogowski  dż. M. Abik 57
9 (264)  WORTH CHOICE (IRE) og. gn. 2 l., tr M. Jodłowski  dż. P.-A. Graberg 57

 Wycofane Bobesh i Fangio.
 1’25,5” (24,9-29-31.6); pewnie; 1½-kr. łeb-¾-½-szyja-½-łeb-4½
 ZWC 30,50 PDK 46,30 TRJ 720,40 TPL 103,20 CZW nie trafiona

331  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1600m)

1 (234)  UN BESO (FR) og. gn. 2 l. [Rajsaman (FR)-The Cutting Edge (FR)], hod. S.C.A. Elevage de Tourgeville 
 i H. Erculiani, wł. K. i M. Mazur i B. Olkowska, tr W. Olkowski   dż. T. Lukášek 57
2 (245)  MUKHADAR (GB) og. gn. 2 l., hod. A. Kirkham, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  k. dż. K. Grzybowski 57
3 (245)  DURHAM (IRE) og. s. 2 l., hod. Sweetmans Bloodstock, wł. J. P. Zienkiewicz i M. Janikowski, 
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 57
4 (270)  NURBANU SIHIRLI (IRE) kl. gn. 2 l., hod. P. F. Headon, wł. Dozbud 2 Sp. z o.o., tr J. Kozłowski 
 dż. A. Turgaev 56
5 (248)  TORRETTA kl. k. 2 l., hod. M. i S. Wiśniewscy, wł. M. i S. Wiśniewscy, A. Gawryszewski, tr M. Jodłowski  
   dż. S. Mazur 56
6 (234)  COUNTRY GIRL kl. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 56
7 (312)  SYRON og. gn. 2 l., tr K. Rogowski  dż. A. Reznikov 57
8 (-)  TEBB og. s. 2 l., tr M. Borkowski  dż. N. Hendzel 57
9 (312)  NEAPOL og. gn. 2 l., tr K. Rogowski  dż. M. Srnec 57
10 (283)  MEHERBAAN kl. gn. 2 l., tr J. Kozłowski  k. dż. I. Wójcik 56
11 (-)  DEVILINTHEDETAIL (FR) kl. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 56

 Wycofana dodatkowo Amazing Nalah (zw.).
 1’38,9” (7,9-29-30.9-31.1); wysyłany; 3-3½-2½-1½-¾-3-łeb-9-szyja-13
 ZWC 13,70 PDK 20,50 TRJ 65,60 CZW 112,00 TPL 60,70 zł

332  WIELKA WARSZAWSKA. Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy - G1 POL (kat. A) 
 220 500 zł (126000-50400-25200-12600-6300)
 Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (2600m)

1 (247)  RAIN AND SUN (FR) kl. gn. 3 l. [Zambezi Sun (GB)-Rainallday (FR)], hod. O. Tricot, wł. K. Kozłowska, 
 tr J. Kozłowski   dż. A. Turgaev 53
2 (247)  SANTA KLARA (IRE) kl. gn. 3 l., hod. F. & N. O’Reilly, wł. JC CONCEPT - J. Cukrowski Sp. komandytowa,  
 tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 53
3 (256)  FABULOUS LAS VEGAS (FR) og. c. gn. 3 l., hod. R. Reveillere i V. Teillard, wł. J., M. i E. Traka, 
 tr mgr K. Ziemiański   dż. S. Mazur 55
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4 (256)  HEIGHT OF BEAUTY (GB) kl. gn. 6 l., hod. Rabbah Bloodstock Ltd, wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o., 
 tr E. Zahariev   dż. T. Lukášek 58
5 (272)  MAGNETIC og. c. gn. 4 l., hod. SK Moszna, wł. E. Lasota, tr mgr M. Janikowski  dż. P.-A. Graberg 60
6 (272)  LARGO FORTE (GB) og. gn. 4 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 60
7 (247)  AKADEMIA (FR) kl. kaszt. 3 l., tr M. Jodłowski  st. u. J. Grzybowska 53

 Wycofane Dark King i Autor. 
 2’44,5” (7,6-33.1-32.1-30.6-29.9-31.2); silnie wysyłany; ½-1½-½-2½-¾-4
 ZWC 70,50 PDK 178,70 TRJ 1176,30 CZW 5000,00 SPT 5204,40 KWN 8333,30 TPL 1548,70 DBL-DWJ 
 i TPL-DWJ nie trafione

333  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000m)

1 (288)  IN TIME og. kaszt. 2 l. [Exciting Life (IRE)-Intima], hod. SK Moszna, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  
  k. dż. K. Grzybowski 57
2 (254)  KUKULKAN og. kaszt. 2 l., hod. SK Krasne, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek  
 st. u. S. Abaev 57
3 (-)  SILBA kl. gn. 2 l., hod. S. Mladenovic, wł. S. Mladenovic, tr M. Borkowski   dż. A. Reznikov 57
4 (304)  BURKINA FASO kl. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  dż. A. Turgaev 56
5 (320)  LEGIONISTA og. gn. 2 l., hod. A. i P. Łojcha, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  dż. M. Srnec 57
6 (277)  REBEL (IRE) og. gn. 2 l., tr W. Olkowski  dż. T. Lukášek 57
7 (288)  KARYNTIA kl. c. gn. 2 l., tr T. Pastuszka  dż. D. Petryakov 56
8 (-)  VENT D’EST (IRE) og. gn. 2 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. S. Mazur 57
9 (-)  SILVER GREY (FR) kl. s. 2 l., tr M. Jodłowski  dż. P. Krowicki 56

 1’00,4” (30.7-29.7); wysyłany; łeb-1½-2-szyja-szyja-4-szyja-6
 ZWC 13,00 PDK 14,30 TRJ 106,30 CZW 2000,00 TPL 385,80 zł

334  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (2000m)

1 (301)  NOVITOR og. gn. 6 l. [Tempelwächter (GER)-Nowela], hod. SK Iwno, wł. R. Urbański i K. Rogowski,
 tr K. Rogowski   dż. S. Mazur 60
2 (292)  SPEEDY SZUMAWA (FR) kl. gn. 4 l., hod. K. Szumiński, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev   dż. S. Vasyutov 58
3 (W89)  RAKISZ wał. c. gn. 6 l., hod. D. Mioduszewski, wł. D. Mioduszewski, tr D. Mioduszewski       dż. A. Turgaev 60
4 (301)  MONTE LUPPO wał. gn. 8 l., hod. S. Guła i J. P. Zienkiewicz, wł. M. Filipowska, tr mgr M. Janikowski   
   dż. A. Kabardov 60
5 (305)  TARGA kl. c. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. A. Tokarska-Sommer i M. Laskowska, tr A. Laskowski 
  dż. A. Reznikov 58
6 (39)  GOLDEN GLIDER (IRE) og. kaszt. 4 l., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 60
7 (W86)  REX og. sk. gn. 6 l., tr F. Wołoszyn   st. u. A. Gil 57
8 (268)  TUOGH SZUMAWA (FR) kl. gn. 4 l., tr E. Zahariev  dż. P. Krowicki 58

 2’08,2” (34,4-31.5-31.1-31.2); wysyłany; ½-1¾-nos-1¼-¾-8-3½
 ZWC 8,20 PDK 45,60 TRJ 250,80 CZW 374,60 TPL 357,10 zł

Dzień 41 (SOBOTA) 6 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
Pogodnie, temp. +18°C, tor lekko elastyczny (3,0)

335  Puchar Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
 Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600m)

1 (280)  BLUE CONNOISSEUR (IRE) og. gn. 4 l. [Art Connoisseur (IRE)-Beauty And Style (AUS)], 
 hod. Kellsgrange Stud, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  k. dż. K. Grzybowski 62
2 (305)  DYSTANS og. gn. 5 l., hod. A. Zieliński, wł. K. i M. Mazur, tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 60
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3 (301)  THORN (FR) og. gn. 5 l., hod. I. Shenkin, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański  dż. M. Abik 60
4 (285)  BELLEROFONT (FR) og. gn. 4 l., hod. Le Thenney S.A., wł. N. Magomedov, tr mgr K. Ziemiański 
 dż. V. Popov 62
5 (W87)  AUGUSTA kl. gn. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. M. Thiry i W. Kryszyłowicz, tr W. Kryszyłowicz   
 dż. M. Kryszyłowicz 58
6 (300)  SPASSKI wał. gn. 4 l., tr M. Borkowski   dż. A. Reznikov 62
7 (311)  CIRCLE CENTURIA kl. gn. 4 l., tr A. Zielińska  k. dż. I. Wójcik 60

 Wycofana Story of My Life.
 1’41,5” (8.5-30.4-29.9-32.7); silnie wysyłany; ½-½-1-1½-1½-1½
 ZWC 15,00 PDK 17,90 TRJ 173,90 zł

336  Nagroda SAMBORA - (kat. A) 38 500 zł (22000-8800-4400-2200-1100) 
 Gonitwa dla 3-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej. (2200m)
 Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego

1 (278)  HAN BERSAEL og. kaszt. 3 l. (Jalnar Al Khalidiah-HN Rana), hod. Nessa Arabians Sp. z o.o.,   
 wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
2 (221)  DRAGON og. gn. 3 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Janikowski  dż. W. Szymczuk 58
3 (278)  AKWANTARIO og. gn. 3 l., hod. R. Sumiła, wł. R. Sumiła, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 58
4 (291)  DŻABIR og. s. 3 l., hod. P. Frejlich, wł. P. Frejlich, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 58
5 (287)  ELGAZONN og. c. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek 
  st. u. S. Abaev 58

 2’34,4” (16.1-35.3-32.8-34.3-35.9); po walce; 1-6-daleko (31)-daleko (22)
 ZWC 21,50 DWJ 19,00 TRJ 36,60 zł

337  Memoriał Bogdana Tomaszewskiego 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400m)

1 (283)  MUMINEK og. gn. 2 l. [Exciting Life (IRE)-Musical Parade (IRE)], hod. W. Krzemiński, wł. W. Krzemiński,  
 tr W. Olkowski   st. u. S. Abaev 57
2 (270)  LADY KONSTANCIN (IRE) kl. gn. 2 l., hod. T. Ashley, wł. Westminster Race Horse GmbH, tr M. Kacprzyk  
  dż. W. Szymczuk 56
3 (283)  MAJKEL (IRE) og. gn. 2 l., hod. Barronstown Stud, wł. Bohema - M. Bochiński i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk  
  dż. M. Abik 57
4 (262)  ADORATOR (CZE) og. gn. 2 l., hod. SK Moszna, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski   dż. K. Grzybowski 57
5 (298)  KING ROYAL og. kaszt. 2 l., hod. K. Litwiniak, wł. K. Litwiniak, tr P. Piątkowski  dż. M. Srnec 57
6 (320)  UKKA kl. gn. 2 l., tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 56

 Wycofany Bob The Lion.
 1’28,1” (25.3-31-31.8); pewnie; 2-kr. łeb-1½-14-daleko (22)
 ZWC 11,40 DWJ 24,00 TRJ 39,30 TPL 512,40 DBL-DWJ 738,30 zł

338  Nagroda Druida 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 9 kg, 4-letnie minus 12 kg. (2000m)
 Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

1 (289)  TOP MEDINA (SE) kl. gn. 4 l. (Murhib-Topspeed Kossack), hod. K. & R. Ask, wł. R. Ask, 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 60
2 (282)  ARASH og. c. gn. 7 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 58
3 (306)  SEKRETARKA kl. kaszt. 4 l., hod. M. Gromala, wł. Barjas M MS Alajmi, tr A. Laskowski      dż. A. Reznikov 57
4 (316)  DHAFAR AL KHALEDIAH (FR) og. s. 4 l., hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o., 
 tr M. Kacprzyk  st. u. K. Mazur 60½
5 (289)  JAFEEL ATHBAH (GB) kl. s. 6 l., hod. Athbah Stud, wł. A. Trela, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 60½
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6 (309)  GUERRO og. kaszt. 5 l., tr E. Zahariev  dż. A. Turgaev 57
7 (296)  USSAM DE CARRERE (FR) og. kaszt. 10 l., tr M. Malinowski dż. D. Petryakov 61½
8 (306)  ALMIZA kl. gn. 4 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 57½
9 (309)  DAR DUNI wał. s. 14 l., tr K. Urbańczyk  st. u. J. Grzybowska 52½

 2’21,2” (36-35.8-34-35.4); wysyłany; 1½-1¼-½-1¼-1½-½-1¼-2
 ZWC 34,90 PDK 83,50 TRJ 800,20 CZW 1323,20 TPL 430,50 DBL-DWJ nie trafiona

339  Puchar firmy Zoetis 
 Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 8 kg. (1600m)

1 (274)  BERGEN og. gn. 3 l. [Calming Influence (IRE)-Bagera], hod. SK Krasne, wł. M. i R. Dziedzic i M. Boruta, 
 tr M. Boruta   dż. M. Srnec 57
2 (284)  STEP TO HOPE (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. S.A.G.L. Seserve, wł. A. Kacprzyk, tr M. Kacprzyk 
 st. u. K. Mazur 56½
3 (284)  OCTOBERMEN og. gn. 3 l., hod. SK Kozienice, wł. SK Kozienice i W. Kryszyłowicz, tr W. Kryszyłowicz  
  dż. M. Kryszyłowicz 60½
4 (284)  NUWELIYA kl. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. SK Iwno i Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański   
  st. u. J. Grzybowska 52½
5 (258)  DANCE WITH MOLLY kl. gn. 3 l., hod. Fortum Michał Romanowski, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,  
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 62
6 (302)  CHIBICHIBI kl. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 52½
7 (302)  NAOS og. kaszt. 3 l., tr K. Rogowski  dż. K. Grzybowski 61
8 (W75)  MUZA DEGASA kl. sk. gn. 3 l., tr J. Kozłowski  dż. A. Turgaev 55

 1’42,2” (7,5-30.4-31.5-32.8); wysyłany; ¾-1½-1-1-1½-4½-¾
 ZWC 98,40 PDK 573,10 TPL 1465,80 TRJ, CZW i DBL-DWJ nie trafione

340  Puchar firmy Dechra 
 Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1600m)

1 (306)  SUPER STAR kl. kaszt. 4 l. (Marwan I-Spadassin Kossack), hod. M. Gromala, wł. T. Ruciński, tr mgr M. Łojek  
   dż. V. Popov 59
2 (321)  AKTYW og. s. 4 l., hod. L. Błaszczyk, wł. L. Błaszczyk, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 61
3 (282)  OUZBEKS DU PANJSHIR (FR) wał. s. 8 l., hod. P. Antenet, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,   
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 64
4 (169)  RAJWAN AL KHALEDIAH (FR) og. kaszt. 5 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
 wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr B. Głowacki   dż. A. Turgaev 58
5 (307)  ETORIO og. s. 7 l., hod. Res-Gal Sp. z o.o., wł. M. Sijka, tr A. Laskowski   dż. A. Reznikov 58
6 (296)  WUNDERFITZ VON SÜDBADEN (DE) wał. kaszt. 5 l., tr K. Urbańczyk  st. u. J. Grzybowska 57
7 (238)  DIRHEM kl. gn. 11 l., tr P. Kłóś   st. u. P. Kłóś 59
8 (-)  MOHANNED AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 5 l., tr B. Głowacki   st. u. S. Abaev 57

 Wycofany dodatkowo Tornado (zw.).
 1’51,1” (8.1-34.1-33.6-35.3); wysyłany; ¾-½-2½-3½-2½-5½-6
 ZWC 47,20 PDK 73,10 TRJ 640,20 TPL 1386,00 CZW i DBL-DWJ nie trafione

341  Nagroda Dżudo 18 550 zł (10600-4240-2120-1060-530) 
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (1400m)
 Puchar Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

1 (293)  TIME OF DREAM kl. gn. 3 l. [Ajvaz Dream (IRE)-Time of Wind (GER)], hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o.,  
 tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 55
2 (300)  HARLEM og. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. E. i L. Kasprowicz, tr M. Borkowski   dż. A. Turgaev 59
3 (280)  MAGICAL PATH (IRE) kl. s. 5 l., hod. A. Burke, wł. A. Skrzypczak i P. Talarek, tr P. Talarek dż. D. Petryakov 55
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4 (280)  DAZEEKHA (GB) kl. gn. 5 l., hod. Mr & Mrs D. Yates, wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków 
 dż. S. Vasyutov 59
5 (293)  JALAPENA kl. kaszt. 3 l., hod. W. Krzemiński, wł. W. Krzemiński, tr W. Olkowski  st. u. S. Abaev 53
6 (293)  VILNELE (GB) kl. kaszt. 3 l., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 54
7 (279)  SHALKAR (IRE) og. kaszt. 4 l., tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 55
8 (269)  FIGHTERKA (FR) kl. gn. 3 l., tr E. Zahariev   dż. V. Popov 58
9 (280)  EXCITER (GB) og. gn. 3 l., tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 59
10 (319)  LION CUT (GR) og. gn. 4 l., tr E. Zahariev   dż. A. Reznikov 57
11 (260)  INDIGO OCEAN (FR) og. kaszt. 4 l., tr mgr K. Ziemiański  st. u. J. Grzybowska 55
12 (269)  DA MILANO (FR) og. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 58
13 (227)  CAPTAIN ARAGORN (IRE) og. kaszt. 6 l., tr M. Kacprzyk   st. u. K. Mazur 63

 1’25,3” (24,3-29-32); pewnie; 2-1½-½-kr. łeb-2½-szyja-5½-3½-½-2½-5-½ 
 ZWC 12,50 PDK 35,50 TPL 1879,50 TRJ, CZW, SPT, KWN, TPL-DWJ i DBL-DWJ nie trafione

342  Puchar Laboklin 
 Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800m)

1 (287)  WOSTOK og. gn. 3 l. (Pogrom-Wołogda), hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  
  dż. K. Grzybowski 58
2 (303)  PUSTYNNA PALMA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, tr E. Zahariev 
 dż. A. Turgaev 56
3 (W93)  CAMAL GALIB og. c. gn. 3 l., hod. B. Thiry, wł. M. i B. Thiry, tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 58
4 (317)  MONARCHA og. gn. 3 l., hod. A. Wójtowicz, wł. A. Wójtowicz, tr P. Piątkowski  dż. M. Srnec 58
5 (-) H  EMBITION H (US) kl. gn. 3 l., hod. Hennessey Arabians LLC, wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 56
6 (250)  SERBIA kl. s. 3 l., tr S. Vasyutov   st. u. S. Abaev 56
7 (303)  BALLADYN Z og. gn. 3 l., tr J. Kozłowski   dż. A. Reznikov 58

 Wycofana Eulogia.
 2’13,2” (23.8-36.8-36.9-35.7); silnie wysyłany; szyja-1¼-kr. łeb-6-4½-11
 ZWC 8,10 PDK 14,90 TRJ 162,30 TPL 326,90 DBL-DWJ i TPL POL-FRA nie trafione

Dzień 42 (NIEDZIELA) 7 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
Pochmurno z przejaśnieniami, temp. +19°C, tor lekko elastyczny (2,9)

343  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (1300m)

1 (305)  LAFAYETT og. kaszt. 7 l. [Fast and Furious (FR)-Lacrimosa], hod. SK Kozienice, wł. E. Lasota, 
 tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 58
2 (305)  SUBIECTUM og. kaszt. 5 l., hod. SK Widzów - A. Tyszko, wł. M. Stanisławska, tr M. Borkowski 
 dż. V. Popov 63
3 (305)  SUMIDERO og. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. K. Kozłowska i Platinium Perfect Serwis Sp. z o.o., 
 tr J. Kozłowski   dż. A. Reznikov 63
4 (310)  BLACK BEAUTY kl. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki 
 dż. K. Grzybowski 62
5 (305)  SOPRAN TAMO (ITY) og. c. gn. 7 l., hod. L. Ciampoli, wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski 
 dż. M. Abik 60
6 (301)  JAVORKA kl. c. gn. 5 l., tr K. Rogowski  dż. A. Turgaev 62
7 (292)  FUENGIROLA kl. gn. 4 l., tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 59

 1’20,3” (19,9-29.4-31); wysyłany; 1¼-łeb-2½-6-1-1¼
 ZWC 25,70 PDK 14,10 TRJ 52,40 zł
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344  Nagroda MICHAŁOWA - (kat. A) 42 000 zł (24000-9600-4800-2400-1200)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2800m)

1 (289)  SHANNON QUEEN kl. s. 5 l. (Ainhoa St Faust-Sasanka Fata), hod. M. Gromala, wł. M. Gromala 
 i K. Kozłowska, tr J. Kozłowski   dż. A. Turgaev 60
2 (z)*  BURKAN AL KHALEDIAH (SA) wał. kaszt. 9 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
 wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk  dż. K. Grzybowski 62
3 (289)  NESMA AL MELS (FR) kl. kaszt. 4 l., hod. M. Viguie, wł. C. J. Gołaszewski, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 57
4 (289)  BANDOLERO og. gn. 5 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov 
 dż. A. Reznikov 62
5 (282)  SALAM AL KHALEDIAH (FR) og. kaszt. 5 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
 wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk  dż. W. Szymczuk 62
6 (240)  CELEBRYTA og. s. 4 l., tr P. Talarek   dż. M. Srnec 59

 3’19” (22.4-36.6-35.9-35.5-35.5-33.1); silnie wysyłany; szyja-4-3-1¼-2
 ZWC 19,30 DWJ 61,20 TRJ 156,20 zł 

345  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1200m)

1 (-)  UJOOR (IRE) kl. kaszt. 3 l. [Dutch Art (GB)-Samaah (IRE)], hod. Shadwell Estate Company Ltd,   
 wł. A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka, tr T. Pastuszka   dż. D. Petryakov 58
2 (315)  ATMAN (IRE) og. gn. 3 l., hod. Mr & Mrs R. Coffey, wł. A. Brzostek, M. Błaszczak, A. Kacprzyk, P. Pawelski, 
 J. Piekarski i R. Piszczatowski, tr M. Kacprzyk  dż. W. Szymczuk 62
3 (293)  FRENCH FLAIR (FR) og. s. 3 l., hod. L. Lafitte, H. Barus, wł. S. Plavac i M. Łojek, tr mgr M. Łojek 
 st. u. S. Abaev 62
4 (313)  CELTIC SONG (IRE) kl. gn. 3 l., hod. K. & Mrs Cullen, wł. M. i P. Włostowscy, SK Moszna, 
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 61
5 (274)  WILD LILY kl. gn. 3 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki 
 dż. K. Grzybowski 61
6 (326)  SARAGOSSA kl. kaszt. 3 l., tr T. Pastuszka  k. dż. K. Kamińska 57
7 (290)  TANAITA kl. kaszt. 3 l., tr K. Rogowski  dż. A. Turgaev 58
8 (315)  MISS MAZOVIA kl. kaszt. 3 l., tr T. Pastuszka  dż. V. Popov 58
9 (258)  BIANCAVILLA kl. kaszt. 3 l., tr K. Rogowski  dż. A. Reznikov 58

 1’13,7” (13.5-29.4-30.8); łatwo; 1½-4½-szyja-½-1½-łeb-1½-9
 ZWC 35,40 PDK 36,20 TRJ 323,40 CZW 2061,70 TPL 1530,90 DBL-DWJ nie trafiona

346  Nagroda 7525 zł (4300-1720-860-430-215)
 Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. 
 Wagi według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze plus 9 kg, 4-letnie plus 6 kg. (1800m)

1 (321)  VROM KOSSACK (NL) og. s. 4 l. (Murhib-Voulu Kossack), hod. The Kossack Stud B.V., wł. O. Braz, 
 tr J. Kozłowski  dż. W. Szymczuk 67
2 (321)  NAJAT VON SÜDBADEN (DE) kl. s. 4 l., hod. A. Steinhart, wł. M. Gromala i K. Kozłowska, tr J. Kozłowski  
   dż. A. Reznikov 60
3 (307)  HADIR og. kaszt. 4 l., hod. Nessa Arabians Sp. z o.o., wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., tr J. Kozłowski 
 k. dż. I. Wójcik 58
4 (307)  ADDING (GB) wał. gn. 11 l., hod. Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, 
 wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 62
5 (306)  SONELLA JR kl. s. 4 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski, tr E. Zahariev   dż. M. Abik 56
6 (241)  EMPRESSO og. s. 5 l., tr P. Kłóś  st. u. P. Kłóś 58
7 (307)  MIDAS JR og. s. 4 l., tr E. Zahariev  dż. V. Popov 60
8 (282)  MALALA kl. s. 4 l., tr K. Urbańczyk  st. u. J. Grzybowska 53½
9 (273)  HANECZKA kl. kaszt. 5 l., tr mgr K. Ziemiański  st. u. A. Gil 50½
10 (307)  ARGA BS kl. s. 4 l., tr M. Kosicki  k. dż. K. Kamińska 50
(z)* - ostatni start za granicą
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11 (273)  LETUS JR og. s. 4 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 63½
12 (307)  ILAY FLEUR DE LYS (DE) og. s. 4 l., tr K. Urbańczyk  dż. A. Kabardov 54
13 (266)  MARSAT og. s. 5 l., tr inż. K. Zawiliński pr. dż. D. Pantchev 59

 2’10,5” (23.5-37.1-35.7-34.2); pewnie; 1¾-1½-1¼-szyja-½-1¼-½-1½-¾-kr. łeb-1½-kr. łeb
 ZWC 15,60 PDK 16,10 TRJ 149,20 TPL 457,00 CZW i DBL-DWJ nie trafione

347  Nagroda INTENSA - (kat. B) 35 000 zł (20000-8000-4000-2000-1000)
 Gonitwa dla 2-letnich koni hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej 
  (PSB). (1400m)

1 (295)  NOBLE EAGLE og. gn. 2 l. [October (USA)-Nowa Nadzieja], hod. K. Mirpuri, wł. K. Mirpuri i K. Kozłowska,  
 tr J. Kozłowski   dż. A. Reznikov 57
2 (233)  TOGHUN og. kaszt. 2 l., hod. SK Krasne, wł. Estel Studio Sp. z o. o., tr M. Jodłowski  dż. M. Srnec 57
3 (286)  NEPTUNE og. gn. 2 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki 
 dż. K. Grzybowski 57
4 (330)  KONTUSZ og. gn. 2 l., hod. SK Iwno, wł. SK Iwno i K. Rogowski, tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 57
5 (228)  SOMBOR og. gn. 2 l., hod. S. Mladenovic, wł. S. Mladenovic, tr M. Borkowski  dż. V. Popov 57
6 (231)  STORIUS og. kaszt. 2 l., tr W. Olkowski  dż. M. Abik 57
7 (229)  SAY SZUMAWA kl. gn. 2 l., tr E. Zahariev  dż. A. Turgaev 56
8 (254)  CHAD og. c. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 57
9 (229)  TIME OF CHANGE kl. c. gn. 2 l., tr P. Piątkowski  st. u. S. Abaev 56

 1’26,1” (24,9-30-31.2); łatwo; 1½-2-3-½-3½-½-4-8
 ZWC 26,40 PDK 56,80 TRJ 151,10 CZW 566,40 TPL 267,50 DBL-DWJ nie trafiona

348  Nagroda Peptona 14350 zł (8200-3280-1640-820-410)
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000m)

1 (299)  GMARED og. s. 3 l. (Mared Al Sahra-Gusmania), hod. M. Gromala, wł. O. Braz, tr J. Kozłowski 
 k. dż. I. Wójcik 58
2 (278)  FAYSALANNE DE BOZOULS (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. S.A.R.L. Mezagri, wł. S.A.R.L. Mezagri,   
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. D. Petryakov 56
3 (314)  SALM ANDEX og. kaszt. 3 l., hod. Nessa Arabians Sp. z o.o., wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  
  dż. K. Grzybowski 58
4 (253)  GABONN (DE) og. sk. gn. 3 l., hod. B. Dörflinger, wł. B. Dörflinger, tr mgr K. Ziemiański    dż. W. Szymczuk 58
5 (W67)  FEYSAL DU VALLOIS (FR) og. kaszt. 3 l., hod. V. Laurent, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,   
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 58
6 (114)  VYKHODEC TERSK (RU) og. gn. 3 l., tr S. Vasyutov   dż. A. Reznikov 58
7 (287)  BELLOREN (FR) og. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 58

 Wycofany Victory Kossack.
 2’21,6” (33,6-35.2-36.1-36.7); wysyłany; ¾-2½-¾-9-10-19
 ZWC 53,50 PDK 76,50 TRJ 2159,30 TPL 142,50 DBL-DWJ nie trafiona

349  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich 
  Czystej Krwi (PASB). (1400m)

1 (281)  STACCATO og. gn. 3 l. (Dahess-Struna), hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr K. Ziemiański  k. dż. I. Wójcik 58
2 (271)  HERMES og. kaszt. 3 l., hod. K. Ziemiański, wł. Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański   st. u. J. Grzybowska 58
3 (281)  OM MARAKESH og. gn. 3 l., hod. T. Tarczyński, wł. P. Wasilewski, tr W. Olkowski  dż. M. Srnec 58
4 (271)  GHAZANTARIO og. s. 3 l., hod. R. Sumiła, wł. R. Sumiła, tr A. Wyrzyk  pr. dż. D. Pantchev 58
5 (299)  MING og. s. 3 l., hod. PPH Parys Sp. z o.o., wł. G. Sęczek, tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
6 (299)  MAGNESIA MK kl. s. 3 l., tr M. Kosicki  k. dż. K. Kamińska 56
7 (299)  ESCADA SOUTH kl. gn. 3 l., tr W. Szymczuk  dż. W. Szymczuk 56
8 (281)  ASIRAH og. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 58
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9 (299)  WIELKA DĄBROWA kl. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 56
10 (299)  ZADATOK og. s. 3 l., tr K. Urbańczyk  dż. A. Kabardov 58
11 (299)  WILDAR BS og. gn. 3 l., tr J. Głowacki  dż. A. Turgaev 58
12 (271)  WINNICA kl. kaszt. 3 l., tr S. Vasyutov  dż. S. Vasyutov 58
13 (255)  CLARION og. s. 3 l., tr M. Wnorowski  dż. D. Petryakov 58
14 (299)  PORYWACZ og. s. 3 l., tr J. Kozłowski  dż. A. Reznikov 58
15 (-)  AWANTURA kl. s. 3 l., tr M. Jodłowski  dż. V. Popov 56
16 (W96) SUKCESJA kl. gn. 3 l., tr P. Kłóś  st. u. P. Kłóś 56½
17 (263)  ORANGE kl. s. 3 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 56

 Wycofany Zejdar BS.
 1’37,3” (27.4-33.5-36.4); w walce; szyja-1¾-6-2-1¼-½-szyja-¾-łeb-¾-3-kr. łeb-szyja-¾-4-5½
 ZWC 31,20 PDK 145,10 TRJ 3904,50 TPL 1707,30 CZW, SPT, KWN, TPL-DWJ i DBL-DWJ nie trafione

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

1 (293)  DAKAR og. gn. 3 l. (Exciting Life (IRE)-Decossa), hod. A. i R. Zielińscy, wł. AMP Invest Sp. z o.o., 
 tr mgr A. Walicki   dż. A. Reznikov 61
2 (315)  GARDEMARIN og. gn. 3 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki   
  dż. K. Grzybowski 59
3 (293)  TROJKA kl. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. SK Moszna i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski 
 dż. A. Kabardov 57
4 (267)  KRÓL DŻUNGLI og. kaszt. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  dż. A. Turgaev 55
5 (300)  DILONG og. sk. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. SK Moszna i M. Łojek, tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 61
6 (300)  VARESE (FR) og. kaszt. 3 l., tr mgr K. Ziemiański   dż. M. Srnec 61
7 (315)  WALL STREET og. gn. 3 l., tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 54

 1’41,6” (8.3-31.5-30.1-31.7); wysyłany; 1¼-2½-3-¾-2½-3½
 ZWC 74,80 PDK 32,50 TRJ 780,30 TPL i DBL-DWJ nie trafione

Dzień 43 (SOBOTA) 13 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
Pogodnie, temp. +19°C, tor lekko elastyczny (2,6)

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

1 (310)  KASZI (IRE) og. gn. 4 l. [Le Cadre Noir (IRE)-Kathy Best (IRE)], hod. A. Sexton, wł. K. Antos-Janikowska  
 i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 60
2 (325)  GARED wał. k. 5 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. BCU Trading LLC, tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 59
3 (310)  CALMIR (IRE) wał. kaszt. 8 l., hod. Mrs O. Harnett, wł. B. Olkowska, J. Olbrych-Górska i S. Górski D.T., 
 tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 60
4 (310)  EASY GO (GB) og. gn. 9 l., hod. Laundry Cottage Stud Farm, wł. M. Chowańska i P. Urbańska, 
 tr mgr K. Ziemiański   dż. S. Vasyutov 63
5 (343)  BLACK BEAUTY kl. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki 
 dż. K. Grzybowski 59
6 (319)  DACOSSE og. c. gn. 5 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 63
7 (319)  STELLA kl. gn. 4 l., tr mgr K. Ziemiański  st. u. J. Grzybowska 56
8 (310)  MOURTAJEZ (IRE) og. sk. gn. 4 l., tr W. Olkowski  dż. P. Krowicki 60
9 (305)  FABULOUS ANGEL (FR) kl. kaszt. 4 l., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 59

 1’26,2” (25.5-29.6-31.1); silnie wysyłany; szyja-1¼-½-1½-1-½-3-½
 ZWC 36,50 PDK 35,80 TRJ 1365,80 CZW nie trafiona
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352  Gonitwa uczniowska (7) 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie 
  uczniowie – jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie 
  wygrali gonitwy 2kg, a 10 gonitw 1kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1800m)

1 (306)  AMIFA kl. s. 4 l. (Jaafer ASF-Amina), hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Janikowski  st. u. K. Mazur 57
2 (306)  SEVERINA kl. s. 4 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  st. u. J. Grzybowska 57
3 (306)  BRASILIA kl. s. 4 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  u. M. Sommer 56
4 (273)  MAKAYLA (DK) kl. s. 4 l., hod. Krima Arabians - K. Bolbro Agerholm, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,  
 tr mgr inż. M. Romanowski  st. u. R. Kułaga 58½
5 (316)  ALBAR og. s. 4 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 59
6 (307)  WADI KAHIL og. gn. 5 l., tr E. Zahariev  st. u. J. Kołakowski 62
0 (321)  SALMAN AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 7 l., tr M. Kacprzyk   u. M. Nikonorow 61
 pozostał na starcie (jeździec spadł przed minięciem kontrstartera) 

 2’06,5” (22.3-35.8-35-33.4); łatwo; 6-½-3-6-11
 ZWC 10,50 DWJ 23,50 TRJ 44,00 zł

353  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450) (seria A)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1300m)

1 (-)  EMILIANO ZAPATA (GB) og. gn. 2 l. [Garswood (GB)-Golden Dirham (GB)], hod. Bumble Bloodstock 
 & Mrs S. Nicholls, wł. K. Dmowska, O. Hrushevska, J. Kałużny, F. Krupa, T. Śpiewankiewicz, E. Zahariev, 
 tr E. Zahariev  dż. A. Turgaev 57
2 (-)  PHOENIX kl. gn. 2 l., hod. A. i R. Zielińscy, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki  dż. P. Krowicki 56
3 (-)  BULLET BOY (GER) og. kaszt. 2 l., hod. Gestüt Ohlerweiherhof, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  
  dż. K. Grzybowski 57
4 (-)  TARAKA kl. c. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. M. Dziedzic, tr A. Laskowski   dż. A. Reznikov 58
5 (-)  EL NANCY og. c. gn. 2 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski   dż. S. Vasyutov 58
6 (-)  MAGIC LIFE og. gn. 2 l., tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 57
7 (-)  BE MY WINNER og. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 57
8 (-)  LANGRIN (UKR) og. c. gn. 2 l., tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 57

 1’23,1” (21.9-31.2-30); bardzo łatwo; 1½-5½-1¾-3-1½-1¼-3
 ZWC 31,70 PDK 8,90 TRJ 63,30 CZW 205,00 TPL 162,50 zł

354  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000m)

1 (317)  VALLENROD og. gn. 3 l. (Pogrom-Valeriana), hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  
   dż. S. Vasyutov 58
2 (250)  PREGOŁA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov 
 dż. K. Grzybowski 56
3 (317)  TATRA kl. s. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr A. Laskowski   dż. M. Abik 56
4 (287)  ZŁOTA OLA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i B. Głowacki, tr B. Głowacki  k. dż. J. Wyrzyk 56
5 (303)  PASAWA kl. gn. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  dż. V. Popov 56
6 (303)  ELGIANA kl. kaszt. 3 l., tr E. Zahariev  u. O. Szarłat 56
7 (250)  EDITORIA kl. s. 3 l., tr B. Głowacki  dż. A. Turgaev 56
8 (205)  WIKTORA kl. kaszt. 3 l., tr E. Zahariev  u. M. Sommer 56

 2’28,8” (37,4-37.7-37.9-35.8); pewnie; 1½-szyja-¾-4-7-11-daleko (25)
 ZWC 12,30 PDK 53,00 TRJ 313,60 TPL 43,30 CZW nie trafiona
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355  Nagroda Jaguara 18 550 zł (10600-4240-2120-1060-530)
 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1300m)

1 (312)  PRIDE OF NELSON (FR) kl. gn. 2 l. [Mount Nelson (GB)-Alfreda (GB)], hod. Stilvi Compania Financiera S.A.,  
 wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 56
2 (304)  MAKFIRE (IRE) og. gn. 2 l., hod. Kildaragh Stud, wł. J. Szweycer i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski  
  dż. A. Kabardov 57
3 (270)  ROYAL HELEN (IRE) kl. gn. 2 l., hod. Mrs T. F. Lacey, wł. UAB Žirgo Startas, tr A. Wyrzyk           dż. M. Abik 56
4 (318)  CARLA COLA (IRE) kl. gn. 2 l., hod. Highpark Bloodstock Ltd, wł. Westminster Race Horse GmbH, 
 tr M. Kacprzyk  dż. W. Szymczuk 56
5 (320)  CARESSER (FR) og. gn. 2 l., hod. SCA La Perrigne, wł. B. Olkowska i Cofund - J. Jaskólska, tr W. Olkowski  
   dż. M. Srnec 57
6 (320)  ZVEZDAN (FR) og. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 57

 Wycofany Durham.
 1’20,4” (20.3-30.8-29.3); pewnie; 1½-1¾-2-szyja-7
 ZWC 18,20 DWJ 51,00 TRJ 116,30 TPL 161,40 zł 

356  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 4 kg. (2200m)

1 (294)  DEKLARACJA kl. gn. 3 l. [Ruten (USA)-Decora], hod. SK Golejewko, wł. A., M. i P. Laskowscy, 
 tr A. Laskowski   st. u. K. Mazur 61½
2 (294)  MAGISTER og. c. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. Ł. Siwek, tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 56½
3 (284)  SINFONIA VARSOVIA (IRE) kl. gn. 3 l., hod. G. Smith, wł. M. Biały, tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 59½
4 (294)  SAN ESCOBAR (FR) og. gn. 3 l., hod. S.C.E.A. des Prairies, B. i T. Jeffroy, wł. M. Surtel, tr mgr K. Ziemiański  
   dż. M. Srnec 58½
5 (294)  VOLOGDA kl. c. gn. 3 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr M. Janikowski 
 dż. A. Kabardov 55
6 (323)  KSIĘŻNA ANNA kl. s. 3 l., tr K. Rogowski  dż. A. Reznikov 58
7 (294)  MOON STAR og. kaszt. 3 l., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 57
8 (W99)  SORBET og. s. 3 l., tr mgr M. Łojek  u. J. Giedyk 60½

 Wycofany Heroiczny.
 2’26,7” (15,2-34.8-34.7-32-30); wysyłany; ½-2-szyja-5-łeb-kr. łeb-2
 ZWC 23,50 PDK 26,00 TRJ 151,70 CZW 252,10 TPL 197,40 zł

357  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200m)

1 (312)  BINT MARSHAL (FR) kl. k. 2 l. [Air Chief Marshal (IRE)-Bint Elamal (FR)], hod. Ch. Moussay, 
 wł. B. Olkowska,tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 57
2 (245)  AMAZING NALAH (IRE) kl. gn. 2 l., hod. Fortbarrington Stud, wł. Westminster Race Horse GmbH, 
 tr M. Kacprzyk  dż. W. Szymczuk 57
3 (270)  MIMOSA kl. gn. 2 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki   dż. P. Krowicki 57
4 (298)  NICKIE kl. gn. 2 l., hod. M. Konarski, wł. K. Kozłowska i Mariusz Konarski, tr J. Kozłowski     dż. A. Turgaev 57
5 (277)  ISLEEN (CZE) kl. c. gn. 2 l., hod. SK Moszna, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek 
 st. u. S. Abaev 57
6 (277)  RIVER CASH kl. c. gn. 2 l., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 57
7 (333)  KARYNTIA kl. c. gn. 2 l., tr T. Pastuszka  dż. D. Petryakov 57
8 (295)  TALKONYA (UKR) kl. gn. 2 l., tr E. Zahariev  dż. S. Vasyutov 58
9 (318)  ORNELLA kl. gn. 2 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. A. Kabardov 57
10 (270)  ECCO LA kl. gn. 2 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. A. Reznikov 58

 1’14,9” (13.8-30.1-31); pewnie; 1½-4-½-1½-4-½-1½-2½-kr. łeb
 ZWC 54,00 PDK 10,90 KWN 12 346,40 TPL 305,10 TPL-DWJ 8158,50 TRJ, CZW i SPT nie trafione
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358  Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy III grupy. (1800m)

1 (301)  THESKYISNOLIMIT (IRE) kl. gn. 4 l. [Big Bad Bob (IRE)-Buzkashi (IRE)], hod. G. & A. Corry, 
 wł. N. Szelągowska, tr N. Szelągowska  dż. D. Petryakov 60
2 (323)  MAZOVIA QUEEN (IRE) kl. gn. 3 l., hod. Azienda Agricola Gennaro Stimola, wł. A. Kovćin, tr A. Wyrzyk  
   k. dż. J. Wyrzyk 57
3 (328)  MISS KOSSAKÓWNA kl. s. 3 l., hod. W. Saniewski, wł. M. i R. Dziedzic i M. Boruta, tr M. Boruta 
 dż. A. Kabardov 58
4 (323)  MASAI PRINCESS kl. gn. 3 l., hod. BHT Animal Trade Sp. z o.o., wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o., 
 tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
5 (323)  FORTUNE TELLER (FR) kl. k. 3 l., hod. S.C.A. Elevage de Tourgeville i H. Erculiani, wł. M. Gołębiowska 
 i M. Łojek, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 55
6 (325)  UKRAINA kl. gn. 4 l., tr mgr K. Ziemiański   dż. M. Srnec 60
7 (325)  FULL OF PROMISE (GB) kl. gn. 5 l., tr M. Kacprzyk  dż. W. Szymczuk 60

 1’53,9” (19,3-31.1-32.1-31.4); łatwo; 2½-3-szyja-1½-2½-7
 ZWC 17,40 PDK 11,40 TRJ 383,20 TPL 485,40 DBL-DWJ 363,30 zł

359  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1000m)

1 (329)  URUGWAJKA kl. gn. 4 l. [Needham’s Fort (USA)-Upsalka], hod. P. Szmigiel, wł. P. Szmigiel, tr M. Borkowski  
   st. u. S. Abaev 56
2 (334)  TARGA kl. c. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. A. Tokarska-Sommer i M. Laskowska, tr A. Laskowski 
 dż. A. Reznikov 59
3 (343)  FUENGIROLA kl. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski   dż. A. Kabardov 59
4 (232)  TURNERA kl. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski   dż. D. Petryakov 59
5 (292)  PEREGRINO (GER) og. gn. 7 l., hod. Ch. Schriever, wł. Ch. Schriever, tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 59
6 (292)  DEKRET og. k. 8 l., tr K. Rogowski  dż. A. Turgaev 60
7 (325)  INSIGNIA kl. c. gn. 4 l., tr K. Rogowski  dż. K. Grzybowski 59

 0’59,8” (30.1-29.7); pewnie; 1½-7-2-4-szyja-¾
 ZWC 6,60 PDK 8,70 TRJ 42,30 TPL 100,40 zł

Dzień 44 (NIEDZIELA) 14 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
Pogodnie, temp. +17°C, tor lekki (2,5)

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

1 (315)  PILECKI (IRE) og. gn. 3 l. [Duke of Marmalade (IRE)-D’Addario (IRE)], hod. J. Wallace, 
 wł. Bohema - M. Bochiński i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 58
2 (323)  ANGARA (GER) kl. gn. 3 l., hod. S. Penner, wł. S. Penner, tr N. Szelągowska   dż. D. Petryakov 58
3 (313)  LANAPHOR (FR) og. gn. 3 l., hod. M. Pehu, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański        dż. M. Srnec 59
4 (313)  ZAYA (GB) kl. gn. 3 l., hod. Highclere Stud, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki    dż. K. Grzybowski 58
5 (326)  THE AULD HOOSE (IRE) og. s. 3 l., hod. Hollyberry Farm, wł. Y. Baizharkinov, tr mgr K. Ziemiański   
  st. u. J. Grzybowska 56
6 (315)  PIANISSIMA (FR) kl. c. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 58
7 (276)  SILEROY og. kaszt. 3 l., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 59

 Wycofany dodatkowo Dilong (zw.).
 1’27,1” (26-30.7-30.4); pewnie; 1¼-nos-2-1½-½-4
 ZWC 11,40 PDK 21,50 TRJ 108,10 CZW 407,70 zł
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361  Nagroda BASKA - (kat. B) 29 750 zł (17000-6800-3400-1700-850)
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000m)

1 (297)  NAMIBIA (DK) kl. kaszt. 3 l. (Muneef-WFA Naeema), hod. K. Bolbro Agerholm, wł. K. Bolbro Agerholm, 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 56
2 (W94)  FAIGA DE BOZOULS (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. S.A.R.L. Mezagri, wł. S.A.R.L. Mezagri, 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 56
3 (291)  AJ EVIO og. s. 3 l., hod. Sheikh Al-Nuaimi Ammar Bin Hum, wł. A. i T. Molscy, tr J. Domańska 
 dż. A. Reznikov 58
4 (297)  ELNIZA kl. s. 3 l., hod. J. Głowacki, wł. J. Głowacki, tr J. Głowacki   dż. M. Abik 56
5 (278)  HOCKEY TERSK (RU) og. s. 3 l., hod. Tersk Stud, wł. Tersk Stud, tr S. Vasyutov  dż. A. Kabardov 58
6 (223)  ZLOTY OPAL (FR) og. s. 3 l., tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 58

 Wycofany Vykhodec Tersk.
 2’21,4” (35.4-35.8-36-34.2); wysyłany; 1¼-5-łeb-1½-7
 ZWC 31,00 DWJ 51,80 TRJ 142,10 zł 

362  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450) (seria B)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1300m)

1 (-)  YAMAS SZUMAWA (IRE) kl. gn. 2 l. [Morpheus (GB)-Enchanting Way (GB)], hod. A. Curran,   
 wł. Bobrowiec Osada Sp. z o.o., tr E. Zahariev   dż. A. Turgaev 56
2 (-)  BOB THE LION (IRE) og. gn. 2 l., hod. G. Callanan, wł. Westminster Race Horse GmbH, tr M. Kacprzyk  
  dż. W. Szymczuk 57
3 (-)  NEMEZIS (IRE) kl. gn. 2 l., hod. R. Coleman, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki 
 dż. K. Grzybowski 56
4 (-)  TRYTON og. gn. 2 l., hod. M. Ruciński i A. Zieliński, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki 
 dż. P. Krowicki 57
5 (-)  WAR COMMAND og. kaszt. 2 l., hod. K. Mirpuri, wł. M. Janikowski i K. Mirpuri, tr mgr M. Janikowski 
 dż. A. Reznikov 57
6 (-)  INTEGRACJA kl. kaszt. 2 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. M. Abik 56
7 (-)  DIZARA kl. gn. 2 l., tr P. Piątkowski  st. u. S. Abaev 56
8 (-)  VIA VITAE kl. kaszt. 2 l., tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 56

 1’22,3” (20.7-30.8-30.8); wysyłany; ¾-4-2-2-7-2-15
 ZWC 24,80 PDK 34,20 TRJ 157,80 TPL 200,30 CZW nie trafiona

363  Nagroda Bandoli 14350 zł (8200-3280-1640-820-410)
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej I grupy. (1600m)

1 (297)  FREE SPIRIT kl. gn. 3 l. (TM Fred Texas-Furaat), hod. Fortum Michał Romanowski, 
 wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 58
2 (314)  SABELLA kl. gn. 3 l., hod. J. Eng, wł. SK Ostrobrzeg Sp. z o.o., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 58
3 (297)  WOKALIA (FR) kl. s. 3 l., hod. Lutetia Arabians S.A.R.L., wł. Lutetia Arabians S.A.R.L., tr A. Wyrzyk   
   k. dż. J. Wyrzyk 58
4 (324)  SAGDIANA TERSK (RU) kl. s. 3 l., hod. Tersk Stud, wł. Tersk Stud, tr S. Vasyutov               dż. A. Kabardov 58
5 (W85)  FIKATS DE BOZOULS (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. S.A.R.L. Mezagri, wł. S.A.R.L. Mezagri, 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 58
6 (281)  HYDRA kl. kaszt. 3 l., tr J. Kozłowski  dż. W. Szymczuk 58
7 (291)  EMMEA kl. s. 3 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 58
8 (297)  SAMIMA kl. s. 3 l., tr J. Kozłowski  dż. V. Popov 58
9 (291)  ETNA kl. s. 3 l., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
10 (297)  NAMONA MK kl. s. 3 l., tr M. Kosicki  dż. M. Srnec 58

 1’53,2” (8.3-36.5-34.6-33.8); łatwo; 2-½-2½-3-1½-szyja-4½-2-5
 ZWC 12,30 PDK 10,00 TRJ 78,90 CZW 259,20 TPL 144,60 zł
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364  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000m)

1 (132)  ALEX DREAM (IRE) og. kaszt. 2 l. [Zebedee (GB)-Alexander Phantom (IRE)], hod. Mountarmstrong Stud,  
 wł. Rancho pod Bocianem Sp. z o.o., tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 57
2 (277)  INTERVIEW (IRE) og. gn. 2 l., hod. Degmer Ltd, wł. Equinetrans Horse Transport & Logistic A. Dziuba 
 i W. Bąk, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 57
3 (298)  LADY LAILA (IRE) kl. gn. 2 l., hod. N. Kennedy, wł. Dozbud 2 Sp. z o.o., tr J. Kozłowski       dż. A. Turgaev 56
4 (304)  MÓJ SŁODKI og. gn. 2 l., hod. SK Iwno, wł. Usługi Podkuwnicze S. Pawłowski, tr K. Rogowski  
 dż. K. Grzybowski 57
5 (288)  DŻESER og. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek         st. u. S. Abaev 57
6 (318)  BOCCA kl. gn. 2 l., tr T. Pastuszka  dż. V. Popov 56
7 (-)  TRAVILLA kl. gn. 2 l., tr A. Laskowski  dż. A. Reznikov 57
8 (318)  TIRSA kl. c. gn. 2 l., tr T. Pastuszka  dż. D. Petryakov 56

 Wycofany Olympic Express.
 0’59,7” (30.8-28.9); pewnie; 1¼-2½-2½-3-5-½-szyja
 ZWC 37,60 PDK 52,90 TRJ 194,40 TPL 401,10 CZW nie trafiona zł

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

1 (324)  ATHEA (SE) kl. gn. 3 l. (Riyal-Anomaliia), hod. J. Eng, wł. SK Ostrobrzeg Sp. z o.o., tr A. Wyrzyk 
 dż. M. Abik 56
2 (324)  SORGLOS VON SÜDBADEN (DE) og. kaszt. 3 l., hod. A. Steinhart, wł. A. Steinhart i K. Urbańczyk, 
 tr K. Urbańczyk  dż. K. Grzybowski 58
3 (281)  OKTAVA JR kl. s. 3 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski, tr A. Laskowski   st. u. S. Abaev 56
4 (324)  NIARD TERSK (RU) og. gn. 3 l., hod. Tersk Stud, wł. Tersk Stud, tr S. Vasyutov  dż. A. Reznikov 58
5 (324)  ZEJDAR BS og. s. 3 l., hod. S. Bujarski, wł. J. Głowacki, tr J. Głowacki   dż. A. Turgaev 58
6 (324)  ALEXANDRIT TERSK (RU) og. gn. 3 l., tr S. Vasyutov   dż. D. Petryakov 58
7 (-)  H PATRICIA H (US) kl. s. 3 l., tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 56

 Wycofane Sugar i Bariz Al Khalediah.
 1’54,3” (8.4-34.6-34.5-36.8); łatwo; 3-1¼-5-2½-1-4½
 ZWC 9,40 PDK 14,50 TRJ 87,90 TPL 185,80 zł

366  Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
 Gonitwa dla 3-letnich koni półkrwi II grupy. (1800m)

1 (W104) DIETMAR m og. gn. 3 l. (Bre Gun m-Dietka m), hod. J. Soska, wł. J. Soska, tr B. Mazurek  dż. A. Reznikov 61
2 (308) JURIA m kl. gn. 3 l., hod. SK Prudnik, wł. SK Prudnik, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 59
3 (W104) NERO m og. gn. 3 l., hod. M. Gołębiowska GR Surchów, wł. M. Gołębiowska, tr mgr M. Łojek     dż. M. Abik 55
4 (308) DRABANT m og. k. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov    dż. A. Kabardov 55
5 (W104) DOVISS m kl. s. 3 l., hod. J. Soska, wł. J. Soska, tr B. Mazurek  dż. D. Petryakov 56
6 (308) BESKID m og. gn. 3 l., tr S. Vasyutov  dż. V. Popov 55
7 (308)  HAJDUK m og. k. 3 l., tr S. Vasyutov  dż. K. Grzybowski 57
8 (W104) DRAGON m og. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek  u. J. Giedyk 56
9 (308) WILL BE A STAR sp kl. kaszt. 3 l., tr mgr M. Łojek  u. N. Cyrkler 52
10 (W104) ELWAR m og. kaszt. 3 l., tr B. Mazurek pr. dż. D. Pantchev 55½
11 (W104) WANILIA m kl. kaszt. 3 l., t tr B. Mazurek u. A. Wieczorek 52
0 (308) FADO m og. kaszt. 3 l., tr mgr M. Łojek  dż. W. Szymczuk 55
 zwolniony z dyspozycji startera 

 2’02,6” (20.4-31.4-33.6-37.2); silnie wysyłany; szyja-15-3½-4-5-11-12-13-½-daleko (190)
 ZWC 23,10 PDK 7,80 TRJ 56,90 CZW 411,70 SPT 35247,00 KWN 7327,20 TPL 383,00 TPL-DWJ nie trafiona
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367  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1300m)

1 (290)  FASTWAYOUT (IRE) kl. gn. 3 l. [Thewayyouare (USA)-Folle Blanche (USA)], hod. Lismacue Mare Syndicate,  
 wł. SK Moszna i M. Łojek, tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 55
2 (302)  TRENTA kl. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev   dż. A. Reznikov 58
3 (345)  SARAGOSSA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka   dż. A. Turgaev 58
4 (46)  SILVER DE CERISY (FR) og. gn. 3 l., hod. O., Y., S. Varin, wł. K. Kozłowska i K. Miondlikowski, tr J. Kozłowski  
   k. dż. I. Wójcik 58
5 (345)  MISS MAZOVIA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka  dż. V. Popov 58
6 (326)  NIBELLA kl. sk. gn. 3 l., tr K. Rogowski  dż. K. Grzybowski 58

 Wycofana Ujoor.
 1’20,3” (19,9-30.2-30.2); łatwo; 3-½-szyja-6-5
 ZWC 18,70 DWJ 27,90 TRJ 140,10 TPL 93,60 zł

368  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (2000m)

1 (275)  DOMINER og. gn. 3 l. [Prince of Ecosse-Desert Dabby (GER)], hod. A. i R. Zielińscy, 
 wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 57
2 (322)  ALFEA (GB) kl. kaszt. 3 l., hod. POE Millennium Stud, wł. V. Timoshenko, tr J. Kozłowski      dż. A. Turgaev 56
3 (322)  SHOWMEYOURHEAVEN (IRE) kl. s. 4 l., hod. R. Berns, wł. N. Szelągowska, tr N. Szelągowska 
 dż. D. Petryakov 58
4 (280)  POLSKI LORD og. kaszt. 3 l., hod. i wł. JC CONCEPT - J. Cukrowski Sp. komandytowa, tr A. Wyrzyk   
   k. dż. J. Wyrzyk 58
5 (322)  AME SUBLIME (FR) kl. c. gn. 3 l., hod. Stilvi Compania Financiera S.A., wł. K. Miondlikowski i B. Inda, 
 tr J. Kozłowski   st. u. S. Abaev 52½
6 (319)  JUST GOLD (FR) wał. gn. 5 l., tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 58
7 (268)  NAF (GER) og. c. gn. 5 l., tr mgr A. Walicki   k. dż. I. Wójcik 56

 2’06,7” (31.8-30-32.3-32.6); łatwo; 2-nos-½-2-łeb-daleko (39)
 ZWC 10,30 PDK 20,90 TRJ 71,20 TPL 82,00 DBL-DWJ 141,80 zł

Dzień 45 (SOBOTA) 20 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
Pochmurno, przelotny deszcz, temp. +10°C, tor elastyczny (3,4)

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

1 (328)  SWEET CITY (FR) og. kaszt. 3 l. [Muhtathir (GB)-Love City (FR)], hod. S. Ringler, wł. A. Sadowski, 
 B. Owczarczyk, T. Walczyński, E. Gębura i R. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański   dż. A. Reznikov 58
2 (350)  GARDEMARIN og. gn. 3 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki   
  dż. K. Grzybowski 57
3 (311)  TEBIDORO og. kaszt. 3 l., hod. W. J. Engel, wł. Euro-Sport Management, tr M. Jodłowski     dż. P. Krowicki 57
4 (285)  INVINCIBLE GUNNER (IRE) og. gn. 4 l., hod. G. Smith, wł. N. Szelągowska, tr N. Szelągowska 
 dż. D. Petryakov 60
5 (315)  FRUIT NIGHT (FR) og. gn. 3 l., hod. A. i G. Forien, wł. Volteo Horse Service i M. Janikowski, 
 tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 55
6 (328)  TAHIR og. gn. 3 l., tr mgr A. Walicki  dż. M. Srnec 57
7 (334)  NOVITOR og. gn. 6 l., tr K. Rogowski  dż. A. Turgaev 60
8 (W102) TUDEMON wał. kaszt. 4 l., tr R. Piwko  dż. M. Abik 60
9 (292)  FELIX og. kaszt. 5 l., tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 60

 2’10,7” (35.4-31.8-30.7-32.8); silnie wysyłany; ¾-1¼-½-łeb-szyja-2½-16-4
 ZWC 135,00 PDK 177,50 TRJ 2986,50 CZW nie trafiona
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370  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1600m)

1 (312)  BLIZBOR (IRE) og. gn. 2 l. [Power (GB)-Faiths Perfection (IRE)], hod. A. Rafferty, wł. Forward Group - 
 E. Binkowska-Błaszczak, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 57
2 (159)  ARUNAS (IRE) og. gn. 2 l., hod. J. Mcdonald, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr M. Jodłowski        dż. P. Krowicki 57
3 (331)  COUNTRY GIRL kl. gn. 2 l., hod. S. Guła, wł. R. Sumiła, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 56
4 (304)  LIGHT FEATHER kl. gn. 2 l., hod. U. Zhussupov, wł. A. Zhussupova, tr mgr K. Ziemiański 
 dż. K. Grzybowski 56
5 (331)  SYRON og. gn. 2 l., hod. SK Iwno, wł. K. Stoch, tr K. Rogowski   dż. A. Reznikov 58
6 (-)  VADIS (IRE) og. gn. 2 l., tr M. Kacprzyk   k. dż. I. Wójcik 57
7 (295)  BLACK CELEBRATION (IRE) kl. gn. 2 l., tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 56

 1’42,8” (7,8-30.2-32-32.8); w walce; łeb-3-4-4-¾-18
 ZWC 25,00 PDK 30,40 TRJ 245,80 zł

371  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000m)

1 (338)  ARASH og. c. gn. 7 l. (Akim De Ducor-Almina), hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Janikowski  
  pr. dż. D. Pantchev 60
2 (316)  LAZOM AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 4 l., hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o., 
 tr M. Kacprzyk  dż. K. Grzybowski 59
3 (316)  SHEBLAT AL KHALEDIAH (FR) kl. gn. 4 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, wł. Polska AKF Sp. z o.o.,  
 tr B. Głowacki   st. u. S. Abaev 58
4 (289)  AJIBA AL MELS (FR) kl. kaszt. 4 l., hod. M. Viguie, wł. C. J. Gołaszewski, tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 58
5 (316)  WILTON og. gn. 4 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  k. dż. I. Wójcik 60
6 (338)  JAFEEL ATHBAH (GB) kl. s. 6 l., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 60
7 (340)  OUZBEKS DU PANJSHIR (FR) wał. s. 8 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 62
8 (316)  ADASH (RU) og. s. 6 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 62
9 (316)  VELT TERSK (RU) og. s. 4 l., tr S. Vasyutov   dż. A. Reznikov 59

 Wycofany Dhafar Al Khalediah.
 2’22,3” (36,5-34.8-34.9-36.1); wysyłany; ½-¾-3½-½-5-½-5-4
 ZWC 21,50 PDK 13,60 TPL 3471,30 TRJ i CZW nie trafione

372  Nagroda EFFORTY - L (kat. A) 52 500 zł (30000-12000-6000-3000-1500)
 Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich klaczy pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi  
 Angielskiej. (1400m)
 
1 (327)  PLANTEA (FR) kl. kaszt. 2 l. [Planteur (IRE)-Morbidezza (GER)], hod. I.G.E.P., wł. Volteo Horse Service,  
 K. Miondlikowski i Z. Król, tr mgr A. Walicki   dż. M. Abik 57
2 (-)  GOLDEN SEA (IRE) kl. kaszt. 2 l., hod. Irish National Stud, wł. VNT Szindikatus, tr L. Hajdi (Węgry) 
 dż. A. Turgaev 57
3 (330)  SIXTE (FR) kl. c. gn. 2 l., hod. T. de la Heronniere, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski 
 dż. K. Grzybowski 57
4 (327)  IMSEXYANDIKNOWIT (IRE) kl. gn. 2 l., hod. K. & Mrs Cullen, wł. A. Kacprzyk, tr M. Kacprzyk   dż. M. Srnec 57
5 (327)  HAVEYOUEVERSEEN (FR) kl. s. 2 l., hod. M. du Breil, S. Lamy, wł. MJT Stajnia Marcelewo Sp. z o.o., 
 tr M. Borkowski   dż. A. Reznikov 58
6 (327)  PLEJADA (FR) kl. c. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 57
7 (320)  DREAMLINE (IRE) kl. gn. 2 l., tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 57

 1’27,2” (25.4-29.7-32.1); łatwo; 2-¾-szyja-3-2-6
 ZWC 13,30 PDK 8,00 TRJ 37,00 TPL 273,70 zł
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373  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800m)

1 (-)  FARA DE FAUST (FR) kl. gn. 3 l. (Mared Al Sahra-Voltah), hod. S.A.R.L. Haras de Saint Faust, 
 wł. K. Goździalski, tr M. Jodłowski   dż. P. Krowicki 58
2 (324)  SUGAR kl. sk. gn. 3 l., hod. J. Eng, wł. SK Ostrobrzeg Sp. z o.o., tr J. Kozłowski  dż. A. Turgaev 58
3 (263)  ALKORA kl. s. 3 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 58
4 (324)  ZAHRINA kl. s. 3 l., hod. T. Tarczyński, wł. P. Wasilewski, tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 58
5 (349)  ESCADA SOUTH kl. gn. 3 l., hod. C. J. Gołaszewski, wł. C. J. Gołaszewski, tr W. Szymczuk 
 k. dż. K. Kamińska 58
6 (324)  POWER LADY kl. s. 3 l., tr J. Kozłowski  dż. A. Kardanov 58
7 (263)  ZLATOYARA TERSK (RU) kl. gn. 3 l., tr S. Vasyutov  dż. A. Reznikov 58
8 (263)  MAHRA kl. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański  st. u. J. Grzybowska 58
9 (299)  ELEGANTKA kl. s. 3 l., tr M. Kacprzyk  st. u. K. Mazur 58
10 (-)  HUERTA kl. kaszt. 3 l., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
11 (263)  MUTTA JR kl. s. 3 l., tr mgr K. Ziemiański  k. dż. I. Wójcik 58
12 (349)  ORANGE kl. s. 3 l., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 58
13 (324)  FIRE FLY kl. gn. 3 l., tr K. Urbańczyk  dż. A. Kabardov 58

 2’09,9” (22.3-34.5-37.1-36); bardzo łatwo; 6-kr. łeb-2½-12-¾-1¼-7-nos-szyja-9-5-2
 ZWC 9,60 PDK 130,70 TRJ 3102,80 CZW 1053,50 TPL 118,40 zł 

374  Nagroda SAC-A-PAPIER - (kat. B) 40 250 zł (23000-9200-4600-2300-1150)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (3200m)

1 (332)  HEIGHT OF BEAUTY (GB) kl. gn. 6 l. [Youmzain (IRE)-Height of Vanity (IRE)], hod. Rabbah Bloodstock Ltd,  
 wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o., tr E. Zahariev   dż. A. Reznikov 58
2 (261)  OMER og. gn. 4 l., hod. J. Traka, wł. J., M. i E. Traka, tr mgr K. Ziemiański  st. u. J. Grzybowska 57
3 (311)  SEA THE SKY og. gn. 3 l., hod. E. i K. Laskowscy, wł. E. i K. Laskowscy, A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk 
 dż. M. Abik 53
4 (272)  MEDROCK (IRE) og. kaszt. 3 l., hod. T. Ashley, wł. Z. Górski i K. Mirpuri, tr M. Jodłowski  dż. P. Krowicki 57
5 (322)  INES D’ECOSSE (FR) kl. gn. 3 l., hod. J. Traka, wł. J., M. i E. Traka, tr mgr K. Ziemiański    dż. A. Kabardov 54
6 (W116) JAM ROMANA kl. sk. gn. 3 l., tr R. Piwko  k. dż. K. Kamińska 51
0 (311)  HOT WING (IRE) wał. gn. 11 l., tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 57
 nie ukończył gonitwy (jeździec spadł po minięciu kontrstartera)

 Wycofana Showmeyourheaven.
 3’38,6” (14-36.3-37.4-33.3-34.6-32-31); pewnie; ¾-kr. łeb-4-3-6
 ZWC 8,80 PDK 13,40 TRJ 64,40 TPL 23,80 zł

375  Nagroda 7525 zł (4300-1720-860-430-215)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. (1600m)

1 (-)  JOURI AL KHARRAT (SY) og. gn. 6 l. (Djoury Al Monteil-Asefet Al Sahraa), hod. Nawaf A. M. Nona’ami,  
 wł. M. Alnuaimi, tr A. Laskowski   st. u. K. Mazur 59
2 (340)  WUNDERFITZ VON SÜDBADEN (DE) wał. kaszt. 5 l., hod. A. Steinhart, wł. A. Schaffner, K. Rutz 
 i K. Urbańczyk, tr K. Urbańczyk  st. u. J. Grzybowska 59
3 (340)  ETORIO og. s. 7 l., hod. Res-Gal Sp. z o.o., wł. M. Sijka, tr A. Laskowski   dż. A. Reznikov 62
4 (346)  SONELLA JR kl. s. 4 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski, tr E. Zahariev   st. u. S. Abaev 54
5 (-)  BOY MUGATIN og. gn. 7 l., hod. M. i S. Wiśniewscy, wł. AB Glass PHP A. Biedrzycki, tr M. Jodłowski 
 dż. P. Krowicki 62
6 (340)  MOHANNED AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 5 l., tr B. Głowacki  dż. A. Turgaev 62
7 (306)  HIMERA JR kl. gn. 4 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. M. Abik 57
8 (346)  ADDING (GB) wał. gn. 11 l., tr mgr inż. M. Romanowski  dż. C. Fraisl 62
9 (346)  MIDAS JR og. s. 4 l., tr E. Zahariev  dż. A. Kardanov 57
10 (346)  MARSAT og. s. 5 l., tr inż. K. Zawiliński dż. S. Vasyutov 62
11 (241)  WASILEW og. s. 10 l., tr M. Wnorowski  dż. K. Grzybowski 62
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 Wycofane Salado, Hadir i dodatkowo Ilay Fleur de Lys (zw.).
 1’54,1” (8.6-34.2-34.8-36.5); łatwo; 2-2-1¾-3½-szyja-¾-8-3-3-5
 ZWC 46,20 PDK 215,30 TRJ 837,40 KWN 872,80 TPL 152,60 CZW, SPT i TPL-DWJ nie trafione

376  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. 
 Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i starsze plus 10 kg, 3-letnie plus 9 kg. (1400m)

1 (367)  SARAGOSSA kl. kaszt. 3 l. [Camill (IRE)-Soneria], hod. SK Krasne, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka   
  dż. D. Petryakov 55½
2 (339)  NUWELIYA kl. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. SK Iwno i Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański  
 st. u. J. Grzybowska 53
3 (339)  STEP TO HOPE (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. S.A.G.L. Seserve, wł. A. Kacprzyk, tr M. Kacprzyk     st. u. K. Mazur 60
4 (313)  JARL og. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne i BETA J. Kozłowski, tr J. Kozłowski  dż. A. Kardanov 62
5 (367)  MISS MAZOVIA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka  k. dż. K. Kamińska 51
6 (359)  FUENGIROLA kl. gn. 4 l., tr K. Rogowski   dż. A. Reznikov 59
7 (339)  DANCE WITH MOLLY kl. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 62½

 1’30,6” (26,6-31.3-32.7); wysyłany; szyja-½-szyja-1¾-łeb-szyja
 ZWC 31,60 PDK 49,30 TRJ 213,80 TPL 811,00 DBL-DWJ nie trafiona

Dzień 46 (NIEDZIELA) 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
Pogodnie, temp. +13°C, tor elastyczny (3,3)

377  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (1600m)

1 (335)  BELLEROFONT (FR) og. gn. 4 l. [Cima de Triomphe (IRE)-Belle d’Argent (USA)], hod. Le Thenney S.A.,  
 wł. N. Magomedov, tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 59
2 (341)  MAGICAL PATH (IRE) kl. s. 5 l., hod. A. Burke, wł. A. Skrzypczak i P. Talarek, tr P. Talarek  dż. D. Petryakov 58
3 (300)  TRIBUNAL (IRE) wał. gn. 4 l., hod. J. Foley, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 60
4 (351)  DACOSSE og. c. gn. 5 l., hod. SK Moszna, wł. SK Moszna i M. Łojek, tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 57
5 (350)  DAKAR og. gn. 3 l., hod. A. i R. Zielińscy, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki  dż. A. Reznikov 58
6 (137)  BAAHY (IRE) wał. sk. gn. 5 l., tr M. Krzyśków  dż. A. Turgaev 60
7 (341)  EXCITER (GB) og. gn. 3 l., tr W. Olkowski  dż. M. Srnec 60

 1’43,7” (8.1-32.5-31.4-31.7); silnie wysyłany; szyja-½-szyja-4½-½-15
 ZWC 44,50 PDK 135,70 TRJ 1068,90 zł

378  Nagroda MOKOTOWSKA - L (kat. A) 57 750 zł (33000-13200-6600-3300-1650)
 Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich ogierów. (1600m)

1 (330)  ARKANO (IRE) og. s. 2 l. [Alhebayeb (IRE)-Haleniya (IRE)], hod. L. Delany, wł. D. Jaskólski, tr W. Olkowski 
  dż. M. Srnec 57
2 (347)  NOBLE EAGLE og. gn. 2 l., hod. K. Mirpuri, wł. K. Mirpuri i K. Kozłowska, tr J. Kozłowski  dż. A. Reznikov 57
3 (331)  UN BESO (FR) og. gn. 2 l., hod. S.C.A. Elevage de Tourgeville i H. Erculiani, wł. K. i M. Mazur i B. Olkowska,  
 tr W. Olkowski   dż. M. Abik 57
4 (330)  SALASAMAN (FR) og. gn. 2 l., hod. Haras d’Haspel, wł. BMS Group S. Pegza, tr A. Wyrzyk 
 k. dż. J. Wyrzyk 57
5 (347)  KONTUSZ og. gn. 2 l., hod. SK Iwno, wł. SK Iwno i K. Rogowski, tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 57
6 (283)  SICARIO (GER) og. gn. 2 l., tr mgr A. Walicki  dż. K. Grzybowski 57
7 (347)  TOGHUN og. kaszt. 2 l., tr M. Jodłowski  dż. P. Krowicki 57
8 (W84)  ONE WAY TICKET (SRB) og. gn. 2 l., tr M. Borkowski  dż. N. Hendzel 57

 1’42,2” (8-30.9-31.7-31.6); łatwo; 5-1½-¾-5½-1¼-6-łeb
 ZWC 42,40 PDK 37,40 TRJ 378,80 CZW 675,20 zł 
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379  Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. 
 Wagi według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze plus 4 kg, 4-letnie plus 1 kg. (2000m)

1 (346)  VROM KOSSACK (NL) og. s. 4 l. (Murhib-Voulu Kossack), hod. The Kossack Stud B.V., wł. O. Braz, 
 tr J. Kozłowski   dż. A. Kardanov 66
2 (309)  MONTHER AL KHALEDIAH (FR) og. kaszt. 4 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
 wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr B. Głowacki  dż. A. Reznikov 65½
3 (346)  NAJAT VON SÜDBADEN (DE) kl. s. 4 l., hod. A. Steinhart, wł. M. Gromala i K. Kozłowska, tr J. Kozłowski  
 k. dż. I. Wójcik 56½
4 (316)  PROSPERO og. gn. 4 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov   u. S. Altynbekov 56
5 (346)  LETUS JR og. s. 4 l., hod. Univerpol Sp. z o.o., wł. Univerpol Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 57
6 (316)  PURHIB og. kaszt. 4 l., tr M. Jodłowski  st. u. J. Grzybowska 67
7 (316)  GRAND AMOUR og. s. 4 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 63½
8 (346)  HANECZKA kl. kaszt. 5 l., tr mgr K. Ziemiański  st. u. A. Gil 44

 2’27,6” (37,4-35.5-36.5-38.2); silnie wysyłany; 1½-szyja-½-1¾-½-4-14
 ZWC 15,30 PDK 29,40 TRJ 80,10 TPL 1001,70 CZW nie trafiona

380  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300m)

1 (304)  GANCEGAL (IRE) og. gn. 2 l. [Born To Sea (IRE)-Aphorism (GB)], hod. J. & J. Waldron, wł. A. Kozak 
 i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 57
2 (312)  SILVER FOG (IRE) og. s. 2 l., hod. Lincarne House Ltd, wł. UAB Žirgo Startas, tr M. Kacprzyk  

k. dż. I. Wójcik 57
3 (283)  WALLENROD og. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. Estel Studio Sp. z o. o., tr W. Olkowski  dż. P. Krowicki 57
4 (312)  SUGAR DADDY og. gn. 2 l., hod. K. Mirpuri, wł. K. Mirpuri, tr M. Jodłowski   dż. M. Srnec 57
5 (331)  MEHERBAAN kl. gn. 2 l., hod. K. Mirpuri, wł. K. Mirpuri, tr J. Kozłowski   dż. A. Turgaev 56
6 (295)  GREEN DIAMS (FR) og. k. 2 l., tr mgr K. Ziemiański   dż. M. Abik 57
7 (-)  BRAVE JOANNA (IRE) kl. gn. 2 l., tr mgr A. Walicki  dż. K. Grzybowski 56½

 1’24,2” (20.9-31.2-32.1); łatwo; 4½-5½-szyja-3-¾-4
 ZWC 10,40 PDK 8,50 TRJ 36,20 TPL 178,30 zł

381  Nagroda Batyskafa 14350 zł (8200-3280-1640-820-410)
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej 
 Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1800m)

1 (314)  AMAYA kl. gn. 3 l. (Asraa Min Albarq-Amina), hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Janikowski 
 dż. A. Kabardov 56
2 (314)  SADYBA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  dż. S. Vasyutov 56
3 (314)  ZOLIX og. gn. 3 l., hod. D. Kwiatkowski, wł. D. Kwiatkowski, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 58
4 (314)  KUWAIY og. gn. 3 l., hod. Fortum Michał Romanowski, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 58
5 (349)  STACCATO og. gn. 3 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 58
6 (314)  ECHMEDA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 56
7 (291)  BEJRUT og. gn. 3 l., tr S. Vasyutov  dż. K. Grzybowski 58
8 (314)  AMANI og. s. 3 l., tr M. Kacprzyk  dż. M. Srnec 58
9 (303)  BERGAMO og. s. 3 l., tr S. Vasyutov  pr. dż. D. Pantchev 58

 Wycofany dodatkowo Dodge (zw.).
 2’11,6” (22.6-35.5-36.4-37.1); pewnie; 1¼-1½-łeb-4-2½-daleko (21)-16-7
 ZWC 70,00 PDK 70,40 TPL 812,70 TRJ i CZW nie trafione
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382  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1800m)

1 (328)  MONTERO (FR) og. s. 3 l. [Motivator (GB)-Rose Rose (USA)], hod. Haras du Quesnay, wł. M. Filipowska,  
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 58
2 (322)  RAGANE (IRE) kl. gn. 3 l., hod. Irish National Stud, wł. UAB Žirgo Startas, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 58
3 (315)  DARGO og. gn. 3 l., hod. SK Iwno, wł. Y. Baizharkinov, tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 60
4 (311)  PERCY og. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki   dż. A. Reznikov 62
5 (367)  TRENTA kl. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev   dż. A. Turgaev 56
6 (3)  MEXICAN MOON kl. kaszt. 3 l., tr M. Jodłowski  dż. P. Krowicki 58
7 (326)  TARTARIA kl. gn. 3 l., tr E. Zahariev  dż. S. Vasyutov 58
0 (322)  TIME OF GLORY kl. gn. 4 l., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 60 
   została na starcie 

 Wycofana Theskyisnolimit.
 1’58,8” (21.5-33-32.6-31.7); łatwo; 1¼-5-1¼-4½-5-8
 ZWC 9,80 PDK 10,40 TRJ 218,70 CZW 141,50 TPL 270,60 zł

383  Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. 
 Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i starsze minus 5 kg, 3-letnie minus 6 kg. (1200m)

1 (280)  RAKIJA og. gn. 3 l. [Exciting Life (IRE)-River Night (GER)], hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., 
 tr P. Piątkowski  u. S. Altynbekov 61½
2 (W113) DANOT (IRE) wał. kaszt. 6 l., hod. Tally-Ho Stud, wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków 
 dż. S. Vasyutov 60
3 (319)  PARTY ANIMAL (GER) og. kaszt. 6 l., hod. Gestüt Görlsdorf, wł. Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański  
  st. u. J. Grzybowska 61
4 (343)  SUBIECTUM og. kaszt. 5 l., hod. SK Widzów - A. Tyszko, wł. M. Stanisławska, tr M. Borkowski  

dż. A. Reznikov 62½
5 (310)  FREDDYISREADY (IRE) og. gn. 4 l., hod. Oceana Racing, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 61
6 (313)  LORD SPEAKER (IRE) wał. kaszt. 3 l., tr M. Jodłowski   k. dż. I. Wójcik 64½
7 (343)  SUMIDERO og. gn. 4 l., tr J. Kozłowski  dż. P. Krowicki 61½
8 (313)  DIEGO og. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 54
9 (360)  ZAYA (GB) kl. gn. 3 l., tr mgr A. Walicki  dż. K. Grzybowski 59
10 (328)  BIG RED og. kaszt. 4 l., tr M. Borkowski   dż. N. Hendzel 54
11 (310)  DUNAYKA kl. sk. gn. 6 l., tr mgr K. Ziemiański   dż. M. Abik 57

 Wycofana Pianissima.
 1’16,3” (13.9-29.6-32.8); wysyłany; 1¼-1-2½-½-½-2½-¾-1¾-szyja-3
 ZWC 60,70 PDK 121,60 TRJ 748,30 KWN 7057,20 TPL 1236,90 CZW, SPT i TPL-DWJ nie trafione

384  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200m)

1 (299)  CERODENA kl. s. 3 l. (Palatino-Cereza), hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  
  dż. S. Vasyutov 56
2 (342)  PUSTYNNA PALMA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, tr E. Zahariev 

dż. A. Turgaev 56
3 (342)  MONARCHA og. gn. 3 l., hod. A. Wójtowicz, wł. A. Wójtowicz, tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
4 (354)  ELGIANA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, tr E. Zahariev  dż. P. Krowicki 56
5 (354)  TATRA kl. s. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr A. Laskowski   dż. M. Abik 56
6 (303)  ALUTA kl. gn. 3 l., tr A. Laskowski  pr. dż. D. Pantchev 56
7 (317)  AMARILLO og. s. 3 l., tr A. Laskowski   dż. A. Reznikov 58
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 2’51,8” (15,9-38.7-39-39.1-38.1); wysyłany; 1-szyja-8-5-1¾-daleko (60)
 ZWC 32,50 PDK 33,70 TRJ 106,20 TP 393,20 DBL-DWJ nie trafiona

Dzień 47 (SOBOTA) 27 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
Pochmurno, temp. +11°C, tor elastyczny (3,6)

385  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400m)

1 (298)  GRANTS BLACK (IRE) og. sk. gn. 2 l. [So You Think (NZ)-Germane (GB)], hod. Allevamento Gialloblu srl,  
 wł. PPH Falba, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 57
2 (364)  MÓJ SŁODKI og. gn. 2 l., hod. SK Iwno, wł. Usługi Podkuwnicze S. Pawłowski, tr K. Rogowski  

dż. P. Convertino 58½
3 (-)  HORNET og. gn. 2 l., hod. A. Zieliński, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki  dż. A. Reznikov 58½
4 (262)  FLEUR DES DUNES (FR) kl. gn. 2 l., hod. P. Cornou, wł. V. Timoshenko, tr J. Kozłowski  dż. A. Turgaev 56
5 (337)  KING ROYAL og. kaszt. 2 l., hod. K. Litwiniak, wł. K. Litwiniak, tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 57
6 (233)  SZAFIRKA kl. gn. 2 l., tr K. Rogowski   dż. A. Kabardov 56

 Wycofana dodatkowo Uwertura (zw.).
 1’32,5” (27.3-32.7-32.5); łatwo; 4-3½-szyja-łeb-9
 ZWC 7,50 PDK 13,30 TRJ 78,80 zł

386  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300) (seria A)
 Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. 
 Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i starsze plus 7 kg, 3-letnie plus 5 kg. (1800m)

1 (376)  STEP TO HOPE (FR) kl. kaszt. 3 l. [Makfi (GB)-Step With Joy (CAN)], hod. S.A.G.L. Seserve, wł. A. Kacprzyk,  
 tr M. Kacprzyk  dż. P. Convertino 59
2 (356)  MOON STAR og. kaszt. 3 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 56½
3 (367)  SILVER DE CERISY (FR) og. gn. 3 l., hod. O., Y., S. Varin, wł. K. Kozłowska i K. Miondlikowski, tr J. Kozłowski  
   st. u. A. Gil 58
4 (302)  SEN O WARSZAWIE og. s. 3 l., hod. SK Widzów - A. Tyszko, wł. B. Białołęcka, tr K. Rogowski   
   dż. A. Reznikov 60
5 (334)  SPEEDY SZUMAWA (FR) kl. gn. 4 l., hod. K. Szumiński, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev 
 st. u. J. Grzybowska 60
6 (W78)  IWILLBEFAMOUS kl. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 63
0 (334)  MONTE LUPPO wał. gn. 8 l., tr mgr M. Janikowski   st. u. K. Mazur 59
 zwolniony z dyspozycji startera na wniosek lek.wet.

 
 1’59,9” (20.9-32.3-31.6-35.1); łatwo; 3-¾-1½-1½-2
 ZWC 13,70 PDK 85,00 TRJ 3816,80 zł

387  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200m)

1 (295)  PLONTIER (FR) og. gn. 2 l. [Planteur (IRE)-Becbec (FR)], hod. Thousand Dreams, Ecurie O. Piraud, 
 P. Guigand, wł. BMS Group S. Pegza, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 57
2 (337)  ADORATOR (CZE) og. gn. 2 l., hod. SK Moszna, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski   dż. K. Grzybowski 57
3 (357)  NICKIE kl. gn. 2 l., hod. M. Konarski, wł. K. Kozłowska i Mariusz Konarski, tr J. Kozłowski       dż. A. Turgaev 56
4 (333)  BURKINA FASO kl. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  dż. P. Convertino 58
5 (298)  DRAGON FIRE og. s. 2 l., hod. A. Mika, wł. A. i J. Mika, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 57
6 (288)  TORYS og. gn. 2 l., tr K. Rogowski  dż. A. Reznikov 58½
7 (228)  DIARADO og. gn. 2 l., tr K. Rogowski  dż. D. Petryakov 57

 1’17,1” (14-31.5-31.6); łatwo; 5-3½-½-2-12-18
 ZWC 6,30 PDK 8,50 TRJ 21,50 TPL 33,90 zł
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388  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1000m)

1 (359)  TARGA kl. c. gn. 4 l. [Nowogródek-Trawa], hod. SK Golejewko, wł. A. Tokarska-Sommer i M. Laskowska,  
 tr A. Laskowski  dż. M. Abik 59
2 (368)  NAF (GER) og. c. gn. 5 l., hod. Gestüt Eulenberger Hof i A. Pereira, wł. AMP Invest Sp. z o.o., 
 tr mgr A. Walicki   k. dż. I. Wójcik 59
3 (326)  ELUSIVE STAR kl. gn. 3 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
4 (325)  GUARDA (IRE) kl. kaszt. 4 l., hod. Roundhill Stud, wł. A. Kacprzyk i J. P. Zienkiewicz, tr mgr M. Janikowski  
   dż. A. Reznikov 59
5 (376)  MISS MAZOVIA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka  dż. D. Petryakov 58
6 (232)  RAZYANA kl. gn. 4 l., tr M. Boruta  dż. V. Popov 59
7 (W113) SYBERIA kl. gn. 6 l., tr F. Wołoszyn dż. A. Turgaev 59
8 (359)  TURNERA kl. gn. 4 l., tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 59

 Wycofane Jam Babinicz i Saragossa.
 1’01,8” (30-31.8); pewnie; 2-3-3-3½-2-3½-1¾
 ZWC 17,90 PDK 35,80 TRJ 286,30 CZW 451,10 TPL 57,60 zł

389  Nagroda PORÓWNAWCZA - (kat. A) 52 500 zł (30000-12000-6000-3000-1500)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2400m)

1 (306)  SWEET DREAM kl. gn. 4 l. (Murhib-Soleil Kossack), hod. M. Gromala, wł. T. Ruciński, tr mgr M. Łojek  
 dż. V. Popov 57
2 (289)  SHAHAD ATHBAH (GB) kl. s. 6 l., hod. Athbah Stud, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  
 dż. S. Vasyutov 60
3 (289)  RAMMAS AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 4 l., hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o., 
 tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 59
4 (3052)  SAHM AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 3 l., hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o., 
 tr M. Borkowski   st. u. S. Abaev 54
5 (289)  SAUDI AL KHALEDIAH (FR) og. kaszt. 4 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, wł. Polska AKF Sp. z o.o.,  
 tr R. Świątek  k. dż. K. Maryniak 59
6 (344)  NESMA AL MELS (FR) kl. kaszt. 4 l., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 57
7 (344)  BURKAN AL KHALEDIAH (SA) wał. kaszt. 9 l., tr M. Kacprzyk  dż. P. Convertino 62

 2’54,5” (31.7-35.5-35.8-34.3-37.2); pewnie; 2-1-1¼-7-7-1½
 ZWC 19,50 PDK 31,80 TRJ 424,30 TPL 56,40 zł 

390  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1600m)

1 (328)  CLASSICAL INTIKHAB (IRE) og. gn. 3 l. [Intikhab (USA)-Classical Air (GB)], hod. M. & M. Butler,   
 wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
2 (369)  TAHIR og. gn. 3 l., hod. A. i R. Zielińscy, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki  dż. A. Reznikov 60
3 (335)  AUGUSTA kl. gn. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. M. Thiry i W. Kryszyłowicz, tr W. Kryszyłowicz   
  dż. M. Kryszyłowicz 60
4 (356)  SINFONIA VARSOVIA (IRE) kl. gn. 3 l., hod. G. Smith, wł. M. Biały, tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 58
5 (328)  CLOUDS BLUE (GB) wał. gn. 3 l., hod. V. Timoshenko, wł. V. Timoshenko, tr J. Kozłowski          st. u. A. Gil 60
6 (376)  DANCE WITH MOLLY kl. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 56
7 (345)  CELTIC SONG (IRE) kl. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 58
8 (350)  KRÓL DŻUNGLI og. kaszt. 3 l., tr K. Rogowski  dż. M. Abik 58
9 (325)  DAKARD og. s. 10 l., tr A. Gajos-Łątka  k. dż. I. Wójcik 59
10 (W116) REX og. sk. gn. 6 l., tr F. Wołoszyn st. u. S. Abaev 57
11 (-)  COMMODUS wał. c. gn. 5 l., tr A. Lenard k. dż. K. Kamińska 59

 1’44,2” (8.7-29.9-32.2-33.4); wysyłany; ¾-2½-1½-1¼-1¾-łeb-4½-1½-1¼-13
 ZWC 19,60 PDK 14,00 TRJ 91,30 CZW 140,40 TPL 103,20 zł
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391  Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1800m)

1 (328)  MOSANTO (IRE) og. gn. 3 l. [Rip Van Winkle (IRE)-Titova (GB)], hod. Karis Bloodstock Ltd & Rathbarry Stud,  
 wł. A. Zieliński, Ryszard Zieliński i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 60
2 (W116) HIPSTER og. c. gn. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. M. i B. Thiry, tr W. Kryszyłowicz   dż. M. Kryszyłowicz 62
3 (335)  THORN (FR) og. gn. 5 l., hod. I. Shenkin, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański  k. dż. I. Wójcik 59
4 (382)  PERCY og. c. gn. 4 l., hod. A. Zieliński, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki   dż. A. Reznikov 60
5 (311)  TURION og. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. P. Ilis, M. Ejneberg-Ilis, T. Rybicki i M. Janikowski, 
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 58
6 (335)  CIRCLE CENTURIA kl. gn. 4 l., tr A. Zielińska  k. dż. J. Wyrzyk 60
7 (358)  MASAI PRINCESS kl. gn. 3 l., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 56½
8 (341)  LION CUT (GR) og. gn. 4 l., tr E. Zahariev  st. u. K. Mazur 57
9 (356)  DEKLARACJA kl. gn. 3 l., tr A. Laskowski  pr. dż. D. Pantchev 58
10 (343)  JAVORKA kl. c. gn. 5 l., tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 57

 Wycofany Fortel Zagłoby.
 1’59,7” (21.6-35.1-32.9-30.1); pewnie; 1½-kr. łeb-4-1¼-kr. łeb-3-¾-1¼-1¼
 ZWC 14,50 PDK 14,70 TRJ 59,80 CZW 41,80 SPT 3249,40 KWN 344,20 TPL 129,50 TPL-DWJ 8946,00 zł

392  Nagroda 7525 zł (4300-1720-860-430-215)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. (2000m)

1 (375)  ETORIO og. s. 7 l. (Ontario HF-Elegantka z Izb), hod. Res-Gal Sp. z o.o., wł. M. Sijka, tr A. Laskowski 
 dż. A. Reznikov 62
2 (346)  MALALA kl. s. 4 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski i K. Urbańczyk, tr K. Urbańczyk  dż. A. Kabardov 57
3 (375)  BOY MUGATIN og. gn. 7 l., hod. M. i S. Wiśniewscy, wł. AB Glass PHP A. Biedrzycki, tr M. Jodłowski 
 dż. V. Popov 62
4 (338)  DAR DUNI wał. s. 14 l., hod. K. Grudziąż, wł. K. Urbańczyk, tr K. Urbańczyk  st. u. J. Grzybowska 59
5 (346)  HADIR og. kaszt. 4 l., hod. Nessa Arabians Sp. z o.o., wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., tr J. Kozłowski 
 k. dż. I. Wójcik 58
6 (375)  MARSAT og. s. 5 l., tr inż. K. Zawiliński dż. S. Vasyutov 62
7 (-)  PHARMA kl. s. 4 l., tr E. Zahariev  dż. A. Kardanov 55

 Wycofany Jouri Al Kharrat.
 2’30” (39,9-36.7-36.5-36.9); wysyłany; ½-1½-3½-½-1½-daleko (83)
 ZWC 9,00 PDK 67,80 TRJ 307,90 TPL 61,30 DBL-DWJ 1458,40 zł

Dzień 48 (NIEDZIELA) 28 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
Pochmurno, deszcz, temp. +7°C, tor elastyczny (3,6)

393  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300) (seria B)
 Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. 
 Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i starsze plus 7 kg, 3-letnie plus 5 kg. (1800m)

1 (339)  OCTOBERMEN og. gn. 3 l. [October (USA)-Odrobina], hod. SK Kozienice, wł. SK Kozienice 
 i W. Kryszyłowicz, tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 57½
2 (383)  BIG RED og. kaszt. 4 l., hod. R. Zieliński, A. Walicki, M. Boruta, C. Pogonowski, wł. R. Zieliński, 
 C. Pogonowski i M. Ozdoba, tr M. Borkowski  st. u. S. Abaev 62
3 (356)  SAN ESCOBAR (FR) og. gn. 3 l., hod. S.C.E.A. des Prairies, B. i T. Jeffroy, wł. M. Surtel, tr mgr K. Ziemiański  
   k. dż. I. Wójcik 58
4 (W109) KONIAK wał. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. Ł. Such i I. Władysiak, tr T. Dębowski  st. u. K. Mazur 62
5 (359)  PEREGRINO (GER) og. gn. 7 l., hod. Ch. Schriever, wł. Ch. Schriever, tr A. Wyrzyk          k. dż. J. Wyrzyk 62½
6 (105)  JANSEN wał. gn. 10 l., tr W. Olkowski  dż. M. Abik 56
7 (323)  ZAWIEJA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 59½
8 (339)  BERGEN og. gn. 3 l., tr E. Zahariev  dż. A. Turgaev 60½
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 1’59” (21.3-33-31.5-33.2); pewnie; 1¾-5½-2-nos-1¾-2-2½
 ZWC 18,60 PDK 59,40 TRJ 1799,20 CZW nie trafiona

394  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000m)

1 (211)  TORRENT og. gn. 2 l. [Star Poker (IRE)-Tormenta], hod. SK Krasne, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
 tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 57
2 (333)  REBEL (IRE) og. gn. 2 l., hod. Mountarmstrong Stud, wł. Cofund - J. Jaskólska, tr W. Olkowski 
 dż. A. Turgaev 57
3 (333)  LEGIONISTA og. gn. 2 l., hod. A. i P. Łojcha, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  dż. A. Reznikov 58
4 (364)  BOCCA kl. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka   dż. D. Petryakov 56
5 (288)  JIFFY kl. kaszt. 2 l., hod. SK Krasne, wł. M. Meller i B. Giedyk, tr J. Kozłowski  k. dż. I. Wójcik 56
6 (333)  SILVER GREY (FR) kl. s. 2 l., tr M. Jodłowski   dż. V. Popov 56
7 (318)  OCEANIKA kl. gn. 2 l., tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 56

 1’03,3” (30.1-33.2); w walce; szyja-5-¾-szyja-2½-9
 ZWC 6,70 PDK 15,00 TRJ 36,80 zł 

395  Nagroda Witraża 13 650 zł (7800-3120-1560-780-390)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1600m)

1 (344)  SALAM 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. Convertino 58
2 (338)  ALMIZA kl. gn. 4 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek   u. S. Altynbekov 53
3 (371)  LAZOM AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 4 l., hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o., 
 tr M. Kacprzyk  dż. K. Grzybowski 56
4 (321)  MOHACZ og. s. 4 l., hod. L. Błachut, wł. SK Tarnawka - FHP „Giewont” Sp. z o.o. i M. Metza-Jodłowska, 
 tr M. Jodłowski   dż. V. Popov 55
5 (296)  ZAHAAB (FR) wał. kaszt. 5 l., hod. Bearn Arabians, wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek  dż. A. Reznikov 58

 Wycofane Super Star i Shehana Al Khalediah.
 1’51,8” (8.8-34.9-34.3-33.8); łatwo; 5-1¼-2½-5
 ZWC 9,40 DWJ 26,40 TRJ 98,10 TPL 31,60 zł

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

1 (351)  GARED wał. k. 5 l. [Grand Presidium (USA)-Gondola], hod. B. M. Tomaszewski, wł. BCU Trading LLC, 
 tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 59
2 (341)  INDIGO OCEAN (FR) og. kaszt. 4 l., hod. SARL Jedburgh Stud, T. de la Heronniere, wł. A. Omen, 
 tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 59
3 (345)  UJOOR (IRE) kl. kaszt. 3 l., hod. Shadwell Estate Company Ltd, wł. A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka, 
 tr T. Pastuszka  dż. P. Convertino 58
4 (350)  TROJKA kl. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. SK Moszna i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski 
 dż. A. Kabardov 58
5 (343)  LAFAYETT og. kaszt. 7 l., hod. SK Kozienice, wł. E. Lasota, tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 58
6 (W119) NIDER wał. c. gn. 4 l., tr P. Kłóś  st. u. K. Mazur 63
7 (335)  DYSTANS og. gn. 5 l., tr W. Olkowski  dż. W. Szymczuk 60
8 (339)  NAOS og. kaszt. 3 l., tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 54

 Wycofana Zaya.
 1’23,3” (20.1-30.3-32.9); wysyłany; nos-1¼-2½-¾-3-1½-16
 ZWC 19,60 PDK 51,30 TRJ 371,90 CZW 265,20 TPL 74,50 zł
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397  Nagroda CRITERIUM - L (kat. A) 52 500 zł (30000-12000-6000-3000-1500)
 Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich i starszych koni. (1300m)

1 (329)  XAWERY (FR) og. gn. 3 l. [Planteur (IRE)-Xaara (SWE)], hod. Team Hogdala France, wł. PPH Falba, 
 tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 61
2 (341)  TIME OF DREAM kl. gn. 3 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski           dż. K. Grzybowski 60 
3 (329)  NIKUS (FR) og. c. gn. 5 l., hod. K. Szumiński, wł. Z. Zahariev, tr E. Zahariev   dż. P. Convertino 62
4 (329)  UMBERTO CARO (FR) og. sk. gn. 4 l., hod. S. Jeffroy, AGB Agency, wł. J. Nesteruk i K. Kamińska, 
 tr W. Szymczuk  k. dż. K. Kamińska 62
5 (329)  KOKSHE (IRE) og. kaszt. 6 l., hod. T. & H. Russell, wł. B. Abdrakhmanov i M. Janikowski, 
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Reznikov 62
6 (310)  PIPASOL (FR) kl. gn. 4 l., tr M. Borkowski   st. u. S. Abaev 61
7 (313)  KENYATTA kl. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 60

 1’21,3” (19,9-29.1-32.3); łatwo; 2½-łeb-1¾-1¼-kr. łeb-11
 ZWC 9,20 PDK 17,40 TRJ 68,00 TPL 63,60 zł

398  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). (1800m)

1 (349)  WILDAR BS og. gn. 3 l. (Ontario HF-Wilga Fata), hod. S. Bujarski, wł. P. Głowacki, tr J. Głowacki 
 dż. A. Reznikov 58
2 (349)  HERMES og. kaszt. 3 l., hod. K. Ziemiański, wł. Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański   st. u. J. Grzybowska 58
3 (299)  ELGIN JR og. s. 3 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 58
4 (299)  SELRIMA JR kl. s. 3 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski, tr A. Laskowski   dż. M. Abik 56
5 (349)  MING og. s. 3 l., hod. PPH Parys Sp. z o.o., wł. G. Sęczek, tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
6 (365)  ZEJDAR BS og. s. 3 l., tr J. Głowacki  st. u. K. Mazur 58
7 (349)  GHAZANTARIO og. s. 3 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 58
8 (349)  AWANTURA kl. s. 3 l., tr M. Jodłowski  dż. A. Turgaev 56
9 (281)  MISTER MERGIS og. gn. 3 l., tr P. Piątkowski  dż. A. Kardanov 58
10 (133)  NARITA kl. s. 3 l., tr M. Jodłowski  dż. V. Popov 56
11 (373)  ESCADA SOUTH kl. gn. 3 l., tr W. Szymczuk  dż. W. Szymczuk 56
12 (349)  ZADATOK og. s. 3 l., tr K. Urbańczyk  dż. A. Kabardov 58

 Wycofana Okinawa.
 2’12,3” (22.3-35.4-36.8-37.8); łatwo; 3-3½-3-1-1-¾-3-1¼-1½-szyja-12
 ZWC 44,10 PDK 30,00 TRJ 332,50 TPL 418,40 CZW nie trafiona

399  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. 
 Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i starsze minus 8 kg, 3-letnie minus 9 kg. (1400m)

1 (335)  BLUE CONNOISSEUR (IRE) og. gn. 4 l. [Art Connoisseur (IRE)-Beauty And Style (AUS)], 
 hod. Kellsgrange Stud, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 64½
2 (350)  DILONG og. sk. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. SK Moszna i M. Łojek, tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 56
3 (368)  ALFEA (GB) kl. kaszt. 3 l., hod. POE Millennium Stud, wł. V. Timoshenko, tr J. Kozłowski  dż. A. Kardanov 61
4 (341)  JALAPENA kl. kaszt. 3 l., hod. W. Krzemiński, wł. W. Krzemiński, tr W. Olkowski  st. u. J. Grzybowska 59
5 (341)  SHALKAR (IRE) og. kaszt. 4 l., hod. J. Waldron & J. Barton, wł. B. Abdrakhmanov i M. Janikowski, 
 tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 60
6 (360)  THE AULD HOOSE (IRE) og. s. 3 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. M. Abik 56
7 (350)  VARESE (FR) og. kaszt. 3 l., tr mgr K. Ziemiański  k. dż. J. Wyrzyk 57½
8 (345)  ATMAN (IRE) og. gn. 3 l., tr M. Kacprzyk  dż. P. Convertino 60
9 (341)  DAZEEKHA (GB) kl. gn. 5 l., tr M. Krzyśków  dż. S. Vasyutov 60½
10 (W122) SALDANA kl. gn. 3 l., tr P. Kłóś  st. u. K. Mazur 56



76

 1’30,2” (26,1-30.5-33.6); wysyłany; 1¼-łeb-½-2½-łeb-1¼-szyja-szyja-8
 ZWC 29,20 PDK 180,30 TRJ 738,40 CZW BW SPT 4444,20 KWN 3393,60 TPL 602,00 TPL-DWJ nie trafiona

400  Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1600m)

1 (340)  AKTYW og. s. 4 l. (Dahess-Adamara), hod. L. Błaszczyk, wł. L. Błaszczyk, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 61
2 (338)  SEKRETARKA kl. kaszt. 4 l., hod. M. Gromala, wł. Barjas M MS Alajmi, tr A. Laskowski  dż. A. Reznikov 59
3 (338)  USSAM DE CARRERE (FR) og. kaszt. 10 l., hod. C. Dell’Ova, wł. M. i I. Malinowscy, tr M. Malinowski  
  dż. D. Petryakov 62
4 (352)  AMIFA kl. s. 4 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 59
5 (338)  GUERRO og. kaszt. 5 l., hod. K. Jagielski, wł. K. Bukład, tr E. Zahariev   dż. V. Popov 64
6 (352)  SALMAN AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 7 l., tr M. Kacprzyk  dż. P. Convertino 62

 Wycofana Mina Maia.
 1’56” (8.8-35-34.8-37.4); wysyłany; 3½-szyja-1¼-5½-1¼
 ZWC 26,00 DWJ 36,80 TRJ 269,60 TPL 1066,80 DBL-DWJ nie trafiona

Dzień 49 (SOBOTA) 3 LISTOPADA 2018 r.
Deszcz, temp. +11°C, tor elastyczny (3,8)

401  Nagroda 7525 zł (4300-1720-860-430-215)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (1800m)

1 (375)  JOURI AL KHARRAT (SY) og. gn. 6 l. (Djoury Al Monteil-Asefet Al Sahraa), hod. Nawaf A. M. Nona’ami,  
 wł. M. Alnuaimi, tr A. Laskowski  dż. K. Grzybowski 64
2 (375)  SONELLA JR kl. s. 4 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski, tr E. Zahariev   st. u. S. Abaev 54
3 (392)  BOY MUGATIN og. gn. 7 l., hod. M. i S. Wiśniewscy, wł. AB Glass PHP A. Biedrzycki, tr M. Jodłowski 
 dż. M. Abik 62
4 (352)  WADI KAHIL og. gn. 5 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, tr E. Zahariev        dż. V. Popov 64
5 (379)  HANECZKA kl. kaszt. 5 l., hod. K. Ziemiański, wł. Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański  st. u. J. Grzybowska 57
6 (266)  TORNADO og. kaszt. 4 l., tr M. Malinowski  dż. A. Kabardov 61

 Wycofany Midas JR.
 2’12” (23.3-36.4-35.4-36.9); pewnie; 2-6-9-3-9
 ZWC 7,80 DWJ 18,10 TRJ 35,10 zł

402  Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy III grupy. (1600m)

1 (358)  MAZOVIA QUEEN (IRE) kl. gn. 3 l. [Harbour Watch (IRE)-Miss Excel (GB)], 
 hod. Azienda Agricola Gennaro Stimola, wł. A. Kovćin, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 59
2 (358)  FORTUNE TELLER (FR) kl. k. 3 l., hod. S.C.A. Elevage de Tourgeville i H. Erculiani, wł. M. Gołębiowska 
 i M. Łojek, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 56
3 (360)  PIANISSIMA (FR) kl. c. gn. 3 l., hod. J. Krauze, wł. Volteo Horse Service, tr mgr M. Janikowski  
 dż. A. Kabardov 59
4 (391)  JAVORKA kl. c. gn. 5 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 59
5 (382)  MEXICAN MOON kl. kaszt. 3 l., hod. SK Kawiarnia CANWA M. S. Wiśniewscy, wł. M. i S. Wiśniewscy, 
 A. Gawryszewski, tr M. Jodłowski   dż. V. Popov 59
6 (382)  TARTARIA kl. gn. 3 l., tr E. Zahariev  dż. K. Grzybowski 59
7 (356)  KSIĘŻNA ANNA kl. s. 3 l., tr K. Rogowski  dż. A. Turgaev 59

 1’45,1” (8-32.2-33-31.9); wysyłany; 2-2½-1¼-5-2½-5½
 ZWC 8,20 PDK 9,70 TRJ 21,30 zł
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403  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300m)

1 (331)  MUKHADAR (GB) og. gn. 2 l. [Mukhadram (GB)-Mancunian Way (GB)], hod. A. Kirkham, 
 wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 57
2 (347)  CHAD og. c. gn. 2 l., hod. K. Szymański, wł. W. Raszyńska i K. Szymański, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 57
3 (333)  VENT D’EST (IRE) og. gn. 2 l., hod. M. Henochsberg, D. Ades Hazan, wł. J., D., W. i Ż. Sito, 
 tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 57
4 (380)  BRAVE JOANNA (IRE) kl. gn. 2 l., hod. J. i M. Banahan, wł. K. Mirpuri, tr mgr A. Walicki  pr. dż. D. Pantchev 56
5 (370)  SYRON og. gn. 2 l., hod. SK Iwno, wł. K. Stoch, tr K. Rogowski   dż. A. Kabardov 57
6 (380)  MEHERBAAN kl. gn. 2 l., tr J. Kozłowski  dż. A. Turgaev 56
7 (-)  DARK BLUE og. c. gn. 2 l., tr P. Piątkowski  dż. V. Popov 57
8 (353)  MAGIC LIFE og. gn. 2 l., tr mgr M. Janikowski  st. u. S. Abaev 57
9 (353)  TARAKA kl. c. gn. 2 l., tr A. Laskowski  st. u. K. Mazur 57½

 1’24,7” (20.8-31.3-32.6); pewnie; 1½-szyja-2½-4-3½-2-łeb-10
 ZWC 8,60 PDK 8,00 TRJ 27,90 CZW 108,90 TPL 8,00 zł

404  Nagroda Wojsława 14350 zł (8200-3280-1640-820-410)
 Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1400m)

1 (291)  PENANG og. s. 3 l. (Polon-Pętla), hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov 
 dż. A. Kabardov 58
2 (336)  DŻABIR og. s. 3 l., hod. P. Frejlich, wł. P. Frejlich, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 58
3 (348)  BELLOREN (FR) og. gn. 3 l., hod. Lutetia Arabians S.A.R.L., wł. Lutetia Arabians S.A.R.L., tr A. Wyrzyk  
  pr. dż. D. Pantchev 58
4 (291)  PARAMUS og. s. 3 l., hod. C. J. Gołaszewski, wł. C. J. Gołaszewski, tr M. Wnorowski      dż. K. Grzybowski 58
5 (317)  PELENG og. gn. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  dż. A. Turgaev 58
6 (291)  ABAKUS og. gn. 3 l., tr S. Vasyutov  dż. V. Popov 58
7 (342)  WOSTOK og. gn. 3 l., tr S. Vasyutov  dż. S. Vasyutov 58

 1’43,4” (31.6-35.3-36.5); w walce; nos-1½-4-nos-kr. łeb-2
 ZWC 96,50 PDK 20,50 TRJ 471,20 TPL 100,00 zł

405  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1000m)

1 (364)  LADY LAILA (IRE) kl. gn. 2 l. [Gale Force Ten (GB)-Lady Elsie (GB)], hod. N. Kennedy, 
 wł. Dozbud 2 Sp. z o.o., tr J. Kozłowski   dż. A. Turgaev 57
2 (-)  STREET BIRD (IRE) kl. gn. 2 l., hod. Nesco II, wł. UAB Žirgo Startas, tr M. Kacprzyk  k. dż. I. Wójcik 57
3 (387)  BURKINA FASO kl. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  pr. dż. D. Pantchev 57
4 (357)  MIMOSA kl. gn. 2 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki 
 dż. K. Grzybowski 57
5 (357)  TALKONYA (UKR) kl. gn. 2 l., hod. POE Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr E. Zahariev  
  st. u. S. Abaev 57
6 (364)  TIRSA kl. c. gn. 2 l., tr T. Pastuszka  dż. A. Kabardov 57
7 (362)  INTEGRACJA kl. kaszt. 2 l., tr mgr K. Ziemiański  st. u. J. Grzybowska 57
8 (394)  BOCCA kl. gn. 2 l., tr T. Pastuszka  k. dż. K. Kamińska 57
9 (318)  ODE TO ANGEL (IRE) kl. s. 2 l., tr M. Jodłowski  dż. V. Popov 57
10 (364)  TRAVILLA kl. gn. 2 l., tr A. Laskowski  st. u. K. Mazur 57½
11 (-)  MAGIERA (IRE) kl. gn. 2 l., tr M. Kacprzyk  dż. M. Abik 57

 Wycofana River Cash.
 1’03,2” (31.6-31.6); wysyłany; szyja-2½-1½-1¼-3-1¼-¾-3-½-14
 ZWC 9,00 PDK 26,50 TRJ 528,80 TPL 99,50 CZW nie trafiona
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406  Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. 
 Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i starsze minus 2 kg, 3-letnie minus 3 kg. (1800m)

1 (360)  LANAPHOR (FR) og. gn. 3 l. [Air Chief Marshal (IRE)-Anaphora (IRE)], hod. M. Pehu, wł. G., R. 
 i K. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 59
2 (383)  SUMIDERO og. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. K. Kozłowska i Platinium Perfect Serwis Sp. z o.o., 
 tr J. Kozłowski   dż. A. Turgaev 63
3 (356)  SORBET og. s. 3 l., hod. T. Sobierajski, wł. T. Sobierajski, tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 54
4 (313)  IZIS kl. kaszt. 3 l., hod. SK Iwno, wł. SK Iwno i Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański      st. u. J. Grzybowska 54
5 (358)  UKRAINA kl. gn. 4 l., hod. GR J. Zalewska, wł. SK Iwno i Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański 
 dż. M. Abik 60½
6 (382)  TIME OF GLORY kl. gn. 4 l., tr P. Piątkowski  st. u. K. Mazur 61½
7 (369)  FELIX og. kaszt. 5 l., tr K. Rogowski  dż. K. Grzybowski 59½
8 (358)  MISS KOSSAKÓWNA kl. s. 3 l., tr M. Boruta  dż. A. Kabardov 58½

 2’00,2” (21.6-32-31.8-34.8); silnie wysyłany; ½-½-1-¾-1-2½-½
 ZWC 16,20 PDK 29,40 TRJ 203,90 CZW 928,80 TPL 285,60 zł

407  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1200m)

1 (383)  SUBIECTUM og. kaszt. 5 l. [Exaltation (IRE)-Sztaluga], hod. SK Widzów - A. Tyszko, wł. M. Stanisławska,  
 tr M. Borkowski   dż. S. Vasyutov 63
2 (383)  PARTY ANIMAL (GER) og. kaszt. 6 l., hod. Gestüt Görlsdorf, wł. Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański  
   k. dż. I. Wójcik 63
3 (326)  SALINGER og. gn. 3 l., hod. T. Sobierajski, wł. T. Sobierajski, tr mgr M. Łojek  dż. V. Popov 63
4 (376)  FUENGIROLA kl. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski   dż. A. Kabardov 59
5 (388)  ELUSIVE STAR kl. gn. 3 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 59
6 (345)  WILD LILY kl. gn. 3 l., tr mgr A. Walicki  dż. A. Turgaev 62
7 (367)  FASTWAYOUT (IRE) kl. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 62
8 (343)  SOPRAN TAMO (ITY) og. c. gn. 7 l., tr K. Rogowski  dż. M. Abik 60

 1’15,6” (14-29.9-31.7); bardzo łatwo; 8-5-3½-¾-3½-5½-1½
 ZWC 14,60 PDK 8,10 TRJ 88,60 SPT 711,00 KWN 745,40 TPL 75,00 TPL-DWJ 5555,00 CZW nie trafiona  

408  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000m)

1 (349)  OM MARAKESH og. gn. 3 l. (Ontario HF-Om Moksha), hod. T. Tarczyński, wł. P. Wasilewski, tr W. Olkowski 
   dż. A. Turgaev 58
2 (365)  SORGLOS VON SÜDBADEN (DE) og. kaszt. 3 l., hod. A. Steinhart, wł. A. Steinhart i K. Urbańczyk, 
 tr K. Urbańczyk  dż. K. Grzybowski 58
3 (365)  H PATRICIA H (US) kl. s. 3 l., hod. Hennessey Arabians LLC, wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 56
4 (349)  ASIRAH og. gn. 3 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 58
5 (W115) MAKALFA MK kl. gn. 3 l., hod. M. Kurach, wł. L. Ćmok i T. Ruciński, tr J. Domańska  dż. V. Popov 56

 Wycofane Serbia i Gaucho.
 2’40,3” (43,6-43,4-36.7-36.6); łatwo; 1¼-2½-3½-1½
 ZWC 9,80 DWJ 11,80 TRJ 48,70 TPL 117,90 DBL-DWJ 62,20 zł
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Dzień 50 (NIEDZIELA) 4 LISTOPADA 2018 r.
Pochmurno, temp. +10°C, tor elastyczny (3,8)

409  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

1 (384)  MONARCHA og. gn. 3 l. (Pomian-Magdalenka), hod. A. Wójtowicz, wł. A. Wójtowicz, tr P. Piątkowski   
  dż. A. Reznikov 58½
2 (342)  CAMAL GALIB og. c. gn. 3 l., hod. B. Thiry, wł. M. i B. Thiry, tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 58
3 (342)  H EMBITION H (US) kl. gn. 3 l., hod. Hennessey Arabians LLC, wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk        dż. M. Abik 56
4 (354)  ZŁOTA OLA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i B. Głowacki, tr B. Głowacki  dż. A. Turgaev 56
5 (317)  POP ART og. s. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  dż. S. Vasyutov 58
6 (354)  PASAWA kl. gn. 3 l., tr S. Vasyutov  dż. V. Popov 56
7 (384)  ELGIANA kl. kaszt. 3 l., tr E. Zahariev  u. O. Szarłat 56
8 (354)  WIKTORA kl. kaszt. 3 l., tr E. Zahariev  u. M. Sommer 56

 1’59,9” (8.7-35.1-37.2-38.9); silnie wysyłany; łeb-3½-szyja-4-2½-12-20
 ZWC 18,80 PDK 16,40 TRJ 62,90 CZW 71,00 zł

410  Nagroda SASANKI - (kat. B) 26 250 zł (15000-6000-3000-1500-750)
 Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej. (2000m)

1 (363)  EMMEA kl. s. 3 l. (Kahil Al Shaqab-Emiriona), hod. SK Michałów, 
 wł. SK Michałów i Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 58
2 (363)  ETNA kl. s. 3 l., hod. A. Wójtowicz, wł. A. Wójtowicz, tr P. Piątkowski  dż. A. Reznikov 58½
3 (W115) DAGGARA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr R. Świątek   dż. M. Abik 58
4 (384)  CERODENA kl. s. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  dż. S. Vasyutov 58
5 (W115) ESCALA kl. s. 3 l., hod. SK Kurozwęki Sp. z o.o. - J. M. Popiel, wł. SK Kurozwęki Sp. z o.o. - J. M. Popiel,  
 tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 58

 2’39,4” (44,5-40.5-39-35.4); bardzo łatwo; 5-1¼-1¾-1¼
 ZWC 19,80 DWJ 22,90 TRJ 38,80 zł 

411  Nagroda Calderona 18 550 zł (10600-4240-2120-1060-530)
 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1400m)

1 (330)  GROSSIER (FR) og. gn. 2 l. [Sommerabend (GB)-Nautika Danon (GER)], hod. Ecurie Normandie Pur Sang,  
 wł. W. i R. Sokołowscy, B. Olkowska, tr W. Olkowski   dż. A. Turgaev 57
2 (357)  BINT MARSHAL (FR) kl. k. 2 l., hod. Ch. Moussay, wł. B. Olkowska, tr W. Olkowski          dż. W. Szymczuk 56
3 (364)  ALEX DREAM (IRE) og. kaszt. 2 l., hod. Mountarmstrong Stud, wł. Rancho pod Bocianem Sp. z o.o., 
 tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 57
4 (333)  IN TIME og. kaszt. 2 l., hod. SK Moszna, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 57
5 (327)  LA BELLE DE MAI (FR) kl. sk. gn. 2 l., hod. B. F. Leclere i R. Dwek, wł. Volteo Horse Service, 
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 56
6 (320)  PHARRELL (IRE) og. gn. 2 l., tr W. Olkowski  dż. M. Srnec 57
7 (355)  ZVEZDAN (FR) og. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. I. Wójcik 57

 1’30,5” (25.6-30.4-34.5); wysyłany; 1½-½-2½-1¾-4-7
 ZWC 13,70 PDK 61,20 TRJ 415,00 TPL 169,50 zł

412  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (2000m)

1 (356)  MAGISTER og. c. gn. 3 l. [Roulette (GB)-Magma], hod. SK Moszna, wł. Ł. Siwek, tr mgr M. Janikowski  
  pr. dż. D. Pantchev 56
2 (390)  KRÓL DŻUNGLI og. kaszt. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  dż. M. Abik 58
3 (386)  SPEEDY SZUMAWA (FR) kl. gn. 4 l., hod. K. Szumiński, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev     dż. A. Turgaev 58
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4 (386)  MOON STAR og. kaszt. 3 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
5 (386)  SEN O WARSZAWIE og. s. 3 l., hod. SK Widzów - A. Tyszko, wł. B. Białołęcka, tr K. Rogowski 
 dż. A. Reznikov 58½
6 (356)  VOLOGDA kl. c. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski  dż. A. Kabardov 56
7 (350)  WALL STREET og. gn. 3 l., tr K. Rogowski  k. dż. K. Kamińska 57
8 (359)  DEKRET og. k. 8 l., tr K. Rogowski  st. u. S. Abaev 57
9 (W99)  NICO og. gn. 4 l., tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 60

 Wycofany Octobermen.
 2’14,5” (34-32.4-33.2-34.9); łatwo; 4-2½-7-łeb-¾-2-5-6
 ZWC 10,70 PDK 12,90 TRJ 55,60 CZW 33,90 TPL 59,80 zł

413  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200m)

1 (312)  EMPERRATO (IRE) og. gn. 2 l. [Holy Roman Emperor (IRE)-Holda (IRE)], hod. Wardstown Stud,   
 wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki  dż. K. Grzybowski 57
2 (283)  BLACK SAIL (FR) og. gn. 2 l., hod. P. i J. Richard, wł. J., M. i E. Traka, tr mgr K. Ziemiański  k. dż. I. Wójcik 57
3 (231)  RAMIRO og. kaszt. 2 l., hod. S. Gruszka i M. Biały, wł. M. Biały i M. Kobus, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 57
4 (387)  NICKIE kl. gn. 2 l., hod. M. Konarski, wł. K. Kozłowska i Mariusz Konarski, tr J. Kozłowski     dż. A. Turgaev 56
5 (-)  ISOLIN (CZE) og. gn. 2 l., hod. SK Moszna, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek 
 st. u. S. Abaev 57
6 (353)  EL NANCY og. c. gn. 2 l., tr P. Piątkowski   st. u. K. Mazur 57
7 (357)  KARYNTIA kl. c. gn. 2 l., tr T. Pastuszka  dż. A. Kabardov 56

 Wycofany War Command.
 1’18,9” (15,4-31.7-31.8); łatwo; 2-3-1¼-kr. łeb-nos-10
 ZWC 7,90 PDK 7,60 TRJ 35,60 TPL 18,40 zł

414  Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
 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 1 kg. (1800m)

1 (392)  HADIR og. kaszt. 4 l. (Marvin El Samawi-HN Adara), hod. Nessa Arabians Sp. z o.o., 
 wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., tr J. Kozłowski   dż. M. Abik 53
2 (379)  MONTHER AL KHALEDIAH (FR) og. kaszt. 4 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
 wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr B. Głowacki   dż. A. Reznikov 64
3 (352)  SEVERINA kl. s. 4 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov 
 st. u. J. Grzybowska 57½
4 (379)  LETUS JR og. s. 4 l., hod. Univerpol Sp. z o.o., wł. Univerpol Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 54½
5 (379)  NAJAT VON SÜDBADEN (DE) kl. s. 4 l., hod. A. Steinhart, wł. M. Gromala i K. Kozłowska, 
 tr J. Kozłowski   dż. A. Turgaev 55½
6 (316)  PIO og. gn. 4 l., tr S. Vasyutov  st. u. K. Mazur 61
0 (316)  MINA MAIA kl. kaszt. 4 l., tr J. Kozłowski  st. u. A. Gil 61
   została na starcie 

 2’12,5” (22.7-36.1-36-37.7); silnie wysyłany; ½-szyja-2½-2½-5
 ZWC 36,60 PDK 30,60 TRJ 225,80 TPL 125,10 zł

415  Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1000m)

1 (351)  KASZI (IRE) og. gn. 4 l. [Le Cadre Noir (IRE)-Kathy Best (IRE)], hod. A. Sexton, wł. K. Antos-Janikowska  
 i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 63
2 (351)  CALMIR (IRE) wał. kaszt. 8 l., hod. Mrs O. Harnett, wł. B. Olkowska, J. Olbrych-Górska i S. Górski D.T., 
 tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 60
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3 (396)  UJOOR (IRE) kl. kaszt. 3 l., hod. Shadwell Estate Company Ltd, wł. A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka, 
 tr T. Pastuszka  dż. A. Turgaev 59
4 (351)  EASY GO (GB) og. gn. 9 l., hod. Laundry Cottage Stud Farm, wł. M. Chowańska i P. Urbańska, 
 tr mgr K. Ziemiański  dż. S. Vasyutov 63
5 (359)  URUGWAJKA kl. gn. 4 l., hod. P. Szmigiel, wł. P. Szmigiel, tr M. Borkowski   dż. A. Reznikov 59
6 (341)  VILNELE (GB) kl. kaszt. 3 l., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 62
7 (383)  FREDDYISREADY (IRE) og. gn. 4 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 60
8 (345)  FRENCH FLAIR (FR) og. s. 3 l., tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 57

 Wycofana Stella i dodatkowo Turnera (zw.).
 1’00,8” (29.4-31.4); pewnie; ½-2-2-3½-3-1½-13
 ZWC 42,20 PDK 46,10 TRJ 441,10 SPT 4444,20 KWN 969,60 TPL 313,90 CZW i TPL-DWJ nie trafione

416  Nagroda 7525 zł (4300-1720-860-430-215)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (1400m)

1 (249)  BASALAH AL KHALEDIAH (FR) kl. gn. 4 l. (Nayef Al Khalidiah-Jaleelat Al Khalidiah), 
 hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 60
2 (352)  ALBAR og. s. 4 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek   dż. A. Reznikov 62
3 (375)  HIMERA JR kl. gn. 4 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski, tr mgr K. Ziemiański  k. dż. I. Wójcik 56
4 (321)  SUNNY AMBER KRF (FR) og. c. gn. 5 l., hod. Ch. Ruiz-Fouquet, wł. Ch. Ruiz-Fouquet, 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 65
5 (375)  WUNDERFITZ VON SÜDBADEN (DE) wał. kaszt. 5 l., hod. A. Steinhart, wł. A. Schaffner, K. Rutz 
 i K. Urbańczyk, tr K. Urbańczyk  st. u. J. Grzybowska 59
6 (321)  ADDIS og. gn. 10 l., tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 65
7 (259)  MUSZKIET og. kaszt. 4 l., tr R. Świątek   dż. M. Abik 62

 1’40,6” (28,1-34-38.5); dowolnie; 5½-1½-1¼-8-daleko (24)-6
 ZWC 7,10 PDK 20,70 TRJ 113,70 TPL 250,00 DBL-DWJ nie trafiona

Dzień 51 (SOBOTA) 10 LISTOPADA 2018 r.
Mgła, temp. +6°C, tor elastyczny (3,4)

417  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340) (seria A)
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi  
 Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1400m)

1 (373)  ZAHRINA kl. s. 3 l. (Kazbek-Zahara), hod. T. Tarczyński, wł. P. Wasilewski, tr W. Olkowski         dż. M. Srnec 58
2 (398)  AWANTURA kl. s. 3 l., hod. A. Biedrzycki, wł. AB Glass PHP A. Biedrzycki, tr M. Jodłowski   dż. A. Turgaev 58
3 (365)  OKTAVA JR kl. s. 3 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski, tr A. Laskowski  dż. K. Grzybowski 58
4 (373)  ELEGANTKA kl. s. 3 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr M. Kacprzyk   k. dż. D. Liška 58
5 (349)  WINNICA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov       dż. S. Vasyutov 58
6 (299)  HUSILA JR kl. s. 3 l., tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 58
7 (373)  ORANGE kl. s. 3 l., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 58

 1’40,8” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; 2-3-1¼-3-11-18
 ZWC 8,70 PDK 18,10 TRJ 37,90 zł

418  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200m)

1 (364)  INTERVIEW (IRE) og. gn. 2 l. [Fast Company (IRE)-Galvano (IRE)], hod. Degmer Ltd,    
 wł. Equinetrans Horse Transport & Logistic A. Dziuba i W. Bąk, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 57
2 (380)  GREEN DIAMS (FR) og. k. 2 l., hod. Ecurie Biraben, J. Biraben i H. Biraben-Loustau, wł. Y. Baizharkinov,  
 tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 57
3 (370)  VADIS (IRE) og. gn. 2 l., hod. M. O’Gorman, wł. A. Kacprzyk, tr M. Kacprzyk   k. dż. D. Liška 58
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4 (-)  KORYO og. kaszt. 2 l., hod. SK Krasne, wł. Estel Studio Sp. z o.o. i K. Kozłowska, tr J. Kozłowski 
 dż. A. Turgaev 57
5 (394)  LEGIONISTA og. gn. 2 l., hod. A. i P. Łojcha, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 57
6 (-)  NOSSFERATU (IRE) og. gn. 2 l., tr mgr A. Walicki  dż. K. Grzybowski 57

 Wycofana Sisko Szumawa.
 1’16,5” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 4½-3-1½-1¼-1¼
 ZWC 6,40 DWJ 17,30 TRJ 38,80 zł

419  Nagroda CZORTA - (kat. B) 26 250 zł (15000-6000-3000-1500-750)
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2200m)

1 (363)  SABELLA kl. gn. 3 l. (Riyal-Sagala z Reguła), hod. J. Eng, wł. SK Ostrobrzeg Sp. z o.o., tr A. Wyrzyk 
 k. dż. J. Wyrzyk 56
2 (348)  GMARED og. s. 3 l., hod. M. Gromala, wł. O. Braz, tr J. Kozłowski  dż. W. Szymczuk 58
3 (314)  PONTARION og. gn. 3 l., hod. R. Z. Zieliński, wł. R. Z. Zieliński, tr J. Domańska  dż. A. Kabardov 58
4 (336)  AKWANTARIO og. gn. 3 l., hod. R. Sumiła, wł. R. Sumiła, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 58
5 (361)  FAIGA DE BOZOULS (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. S.A.R.L. Mezagri, wł. S.A.R.L. Mezagri, 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 56
6 (381)  SADYBA kl. kaszt. 3 l., tr S. Vasyutov   dż. V. Popov 56
7 (W115) KHAYYAAM og. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 58

 2’37,7” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 1-łeb-3½-7-8-2
 ZWC 151,50 PDK 112,90 TPL 86,50 TRJ nie trafiona

420  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 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 (379)  PURHIB og. kaszt. 4 l. (Murhib-Polina), hod. M. Gromala, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. C. Fraisl 61
2 (400)  AMIFA kl. s. 4 l., hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Janikowski   st. u. K. Mazur 56
3 (400)  AKTYW og. s. 4 l., hod. L. Błaszczyk, wł. L. Błaszczyk, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 65
4 (371)  SHEBLAT AL KHALEDIAH (FR) kl. gn. 4 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, wł. Polska AKF Sp. z o.o.,  
 tr B. Głowacki   dż. A. Turgaev 61½
5 (392)  DAR DUNI wał. s. 14 l., hod. K. Grudziąż, wł. K. Urbańczyk, tr K. Urbańczyk  dż. A. Kabardov 55½
6 (371)  WILTON og. gn. 4 l., tr S. Vasyutov   st. u. S. Abaev 57½
7 (400)  SALMAN AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 7 l., tr M. Kacprzyk   k. dż. D. Liška 63
8 (379)  PROSPERO og. gn. 4 l., tr S. Vasyutov  u. S. Altynbekov 47½

 2’08,4” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2½-2-kr. łeb-1¼-1¼-1½-7
 ZWC 94,20 PDK 91,20 TRJ 1443,30 TPL 628,80 CZW nie trafiona

421  Gonitwa uczniowska (8) 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV 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 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1300m)

1 (382)  TRENTA kl. gn. 3 l. [Camill (IRE)-Tangara], hod. SK Krasne, wł. SK Krasne, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 59
2 (386)  SILVER DE CERISY (FR) og. gn. 3 l., hod. O., Y., S. Varin, wł. K. Kozłowska i K. Miondlikowski, 
 tr J. Kozłowski   st. u. A. Gil 60
3 (376)  NUWELIYA kl. gn. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. SK Iwno i Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański 
 u. J. Rychlak 58
4 (407)  ELUSIVE STAR kl. gn. 3 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  u. A. Wieczorek 57
5 (412)  SPEEDY SZUMAWA (FR) kl. gn. 4 l., hod. K. Szumiński, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev       u. M. Sommer 58
6 (305)  KOMANDOR og. c. gn. 5 l., tr M. Boruta  st. u. K. Mazur 60
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7 (139)  SYNASTRIA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek  u. S. Altynbekov 58
8 (292)  AMOREENA kl. c. gn. 8 l., tr K. Rogowski  u. J. Kowalczyk 58

 1’23,6” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; ¾-1-kr. łeb-1¾-1¼-10-½
 ZWC 8,90 PDK 21,40 TRJ 112,60 CZW 387,20 TPL nie trafiona

422  Nagroda Embargo 14350 zł (8200-3280-1640-820-410)
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800m)

1 (278)  VICTORY KOSSACK (NL) og. kaszt. 3 l. (Marwan I-Vydumka), hod. The Kossack Stud B.V., wł. P. Wasilewski,  
 tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 58
2 (363)  FIKATS DE BOZOULS (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. S.A.R.L. Mezagri, wł. S.A.R.L. Mezagri, 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 56
3 (365)  ATHEA (SE) kl. gn. 3 l., hod. J. Eng, wł. SK Ostrobrzeg Sp. z o.o., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 56
4 (381)  ZOLIX og. gn. 3 l., hod. D. Kwiatkowski, wł. D. Kwiatkowski, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 58
5 (348)  SALM ANDEX og. kaszt. 3 l., hod. Nessa Arabians Sp. z o.o., wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  
  dż. K. Grzybowski 58
6 (348)  GABONN (DE) og. sk. gn. 3 l., tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 58
7 (381)  ECHMEDA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek  dż. V. Popov 56
8 (398)  WILDAR BS og. gn. 3 l., tr J. Głowacki  dż. S. Vasyutov 58
9 (381)  AMANI og. s. 3 l., tr M. Kacprzyk  k. dż. D. Liška 58

 2’09,3” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; kr. łeb-1½-¾-nos-2-2-5-1½
 ZWC 8,40 PDK 24,00 TRJ 166,20 CZW 227,10 TPL 328,40 zł

423  Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1600m)

1 (368)  JUST GOLD (FR) wał. gn. 5 l. [Full of Gold (FR)-Jolly Good (GB)], hod. P. Despouy, wł. M. Przączak,   
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 62
2 (396)  DYSTANS og. gn. 5 l., hod. A. Zieliński, wł. K. i M. Mazur, tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 60
3 (391)  LION CUT (GR) og. gn. 4 l., hod. Elia Stud Farm, wł. D. Turkowska, tr E. Zahariev   dż. A. Turgaev 60
4 (369)  NOVITOR og. gn. 6 l., hod. SK Iwno, wł. R. Urbański i K. Rogowski, tr K. Rogowski  dż. M. Abik 60
5 (358)  THESKYISNOLIMIT (IRE) kl. gn. 4 l., hod. G. & A. Corry, wł. N. Szelągowska, tr N. Szelągowska 
 dż. D. Petryakov 60
6 (369)  GARDEMARIN og. gn. 3 l., tr mgr A. Walicki  dż. K. Grzybowski 59
0 (406)  TIME OF GLORY kl. gn. 4 l., tr P. Piątkowski  st. u. K. Mazur 56
   została na starcie 

 1’42,7” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; ¾-szyja-1½-1½-6
 ZWC 42,30 PDK 53,50 TRJ 1480,30 TPL 306,00 SPT, KWN i TPL-DWJ nie trafione

424  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340) (seria B)
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi 
 Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1400m)

1 (373)  ALKORA kl. s. 3 l. (Dahess-Almina), hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 58
2 (398)  SELRIMA JR kl. s. 3 l., hod. J. Ryżkowski, wł. J. Ryżkowski, tr A. Laskowski   dż. M. Abik 58
3 (398)  NARITA kl. s. 3 l., hod. „UNI-RES” Sp. z o.o., wł. Uni-Res Sp. z o.o., tr M. Jodłowski  dż. V. Popov 58
4 (373)  HUERTA kl. kaszt. 3 l., hod. G. Łątka, wł. G. Łątka, tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 58
5 (373)  SUGAR kl. sk. gn. 3 l., hod. J. Eng, wł. SK Ostrobrzeg Sp. z o.o., tr J. Kozłowski  dż. A. Turgaev 58
6 (373)  FIRE FLY kl. gn. 3 l., tr K. Urbańczyk  dż. A. Kabardov 58
7 (263)  NINOCZKA kl. s. 3 l., tr M. Wnorowski  dż. D. Petryakov 58

 1’40,8” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; ½-1½-5½-1½-10-2
 ZWC 10,60 PDK 23,80 TRJ 93,90 TPL 272,20 DBL-DWJ nie trafiona
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Dzień 52 (NIEDZIELA) 11 LISTOPADA 2018 r.
Pochmurno, temp. +5°C, tor elastyczny (3,3)

425  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1600m)

1 (362)  NEMEZIS (IRE) kl. gn. 2 l. [Sea The Stars (IRE)-Rezyana (AUS)], hod. R. Coleman, wł. AMP Invest Sp. z o.o.,  
 tr mgr A. Walicki  dż. K. Grzybowski 56
2 (370)  COUNTRY GIRL kl. gn. 2 l., hod. S. Guła, wł. R. Sumiła, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 56
3 (362)  BOB THE LION (IRE) og. gn. 2 l., hod. G. Callanan, wł. Westminster Race Horse GmbH, tr M. Kacprzyk  
   k. dż. D. Liška 57
4 (380)  WALLENROD og. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. Estel Studio Sp. z o. o., tr W. Olkowski  dż. M. Srnec 57
5 (364)  DŻESER og. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 57
6 (353)  BE MY WINNER og. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 57
7 (W114) IN POLONIA kl. gn. 2 l., tr R. Piwko  dż. A. Kabardov 56

 1’44,6” (8.5-31.4-31.9-32.8); pewnie; ½-½-1¼-5½-3½-1
 ZWC 7,70 PDK 31,60 TRJ 42,40 zł

426  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

1 (384)  PUSTYNNA PALMA kl. s. 3 l. (El Omari-Pustynna Oaza), hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev,  
 tr E. Zahariev   dż. A. Turgaev 56
2 (384)  TATRA kl. s. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr A. Laskowski   dż. M. Abik 56
3 (342)  BALLADYN Z og. gn. 3 l., hod. B. Zuzek, wł. B. Zuzek, tr S. Vasyutov   dż. S. Vasyutov 58
4 (W118) FORLA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 56
5 (-)  ESKARIOLLA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i B. Głowacki, tr B. Głowacki 
  dż. K. Grzybowski 56½

 Wycofane Wentisca i Editoria.
 1’59,7” (9.8-35.1-35.4-39.4); pewnie; 1½-1-3½-daleko (73)
 ZWC 7,70 DWJ 11,80 TRJ 44,80 zł 

427  Nagroda Upsali 18 550 zł (10600-4240-2120-1060-530)
 Gonitwa dla 2-letnich klaczy I grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi
  Angielskiej (PSB). (1400m)

1 (370)  LIGHT FEATHER kl. gn. 2 l. [Grand Presidium (USA)-Light Ash (FR)], hod. U. Zhussupov, wł. A. Zhussupova,  
 tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 57
2 (331)  TORRETTA kl. k. 2 l., hod. M. i S. Wiśniewscy, wł. M. i S. Wiśniewscy, A. Gawryszewski, tr M. Jodłowski  
   dż. V. Popov 57
3 (357)  RIVER CASH kl. c. gn. 2 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 57
4 (W114) TUTTI FRUTTI kl. c. gn. 2 l., hod. SK Moszna, wł. W. Kryszyłowicz, tr W. Kryszyłowicz    dż. M. Kryszyłowicz 57
5 (357)  ISLEEN (CZE) kl. c. gn. 2 l., hod. SK Moszna, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek 

dż. M. Srnec 57
6 (357)  ORNELLA kl. gn. 2 l., tr mgr K. Ziemiański   dż. M. Abik 57

 Wycofana dodatkowo Dizara (zw.).
 1’30,7” (25.5-31.9-33.3); wysyłany; kr. łeb-szyja-5-8-2½
 ZWC 18,80 PDK 30,70 TRJ 240,60 TPL 48,00 zł

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

1 (360)  PILECKI (IRE) og. gn. 3 l. [Duke of Marmalade (IRE)-D’Addario (IRE)], hod. J. Wallace, 
 wł. Bohema - M. Bochiński i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 63
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2 (415)  CALMIR (IRE) wał. kaszt. 8 l., hod. Mrs O. Harnett, wł. B. Olkowska, J. Olbrych-Górska i S. Górski D.T., 
 tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 60
3 (383)  DANOT (IRE) wał. kaszt. 6 l., hod. Tally-Ho Stud, wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków  
 dż. S. Vasyutov 60
4 (391)  MASAI PRINCESS kl. gn. 3 l., hod. BHT Animal Trade Sp. z o.o., wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o., 
 tr P. Piątkowski   st. u. K. Mazur 56½
5 (383)  DIEGO og. gn. 3 l., hod. T. Derda, wł. M. Łojek, I. Wolska, M. Zawada i Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
 tr mgr M. Łojek   u. S. Altynbekov 56
6 (360)  ANGARA (GER) kl. gn. 3 l., tr N. Szelągowska   dż. D. Petryakov 59
7 (399)  THE AULD HOOSE (IRE) og. s. 3 l., tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 59
8 (402)  MEXICAN MOON kl. kaszt. 3 l., tr M. Jodłowski   dż. V. Popov 59

 Wycofane Tudemon i Kaszi
 1’28,6” (25.3-30-33.3); pewnie; 1-1¼-1¼-szyja-½-11-4½
 ZWC 15,00 PDK 14,10 TRJ 63,00 TPL 81,60 CZW nie trafiona

429  Nagroda NEMANA - (kat. B) 35 000 zł (20000-8000-4000-2000-1000)
 Gonitwa dla 2-letnich koni. (1400m)

1 (378)  UN BESO (FR) og. gn. 2 l. [Rajsaman (FR)-The Cutting Edge (FR)], hod. S.C.A. Elevage de Tourgeville 
 i H. Erculiani, wł. K. i M. Mazur i B. Olkowska, tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 57
2 (380)  GANCEGAL (IRE) og. gn. 2 l., hod. J. & J. Waldron, wł. A. Kozak i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 57
3 (353)  EMILIANO ZAPATA (GB) og. gn. 2 l., hod. Bumble Bloodstock & Mrs S. Nicholls, wł. K. Dmowska, 
 O. Hrushevska, J. Kałużny, F. Krupa, T. Śpiewankiewicz, E. Zahariev, tr E. Zahariev  dż. A. Turgaev 57
4 (370)  BLIZBOR (IRE) og. gn. 2 l., hod. A. Rafferty, wł. Forward Group - E. Binkowska-Błaszczak, tr A. Wyrzyk
   dż. M. Abik 57
5 (347)  TIME OF CHANGE kl. c. gn. 2 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski   dż. K. Grzybowski 56
6 (378)  KONTUSZ og. gn. 2 l., tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 57
7 (347)  STORIUS og. kaszt. 2 l., tr W. Olkowski  st. u. S. Abaev 57

 1’29,2” (25.6-30.6-33); wysyłany; ¾-1¼-4½-1¼-2-2
 ZWC 10,30 PDK 13,30 TRJ 34,50 TPL 78,60 zł

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

1 (W116) INCOGNITO wał. gn. 4 l. [Suteki Shinsukekun (USA)-Inicjatywa], hod. R. Piwko, wł. R. Piwko, tr R. Piwko  
   dż. M. Srnec 57
2 (377)  DACOSSE og. c. gn. 5 l., hod. SK Moszna, wł. SK Moszna i M. Łojek, tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 57
3 (399)  ALFEA (GB) kl. kaszt. 3 l., hod. POE Millennium Stud, wł. V. Timoshenko, tr J. Kozłowski      dż. A. Turgaev 59
4 (369)  SWEET CITY (FR) og. kaszt. 3 l., hod. S. Ringler, wł. A. Sadowski, B. Owczarczyk, T. Walczyński, E. Gębura  
 i R. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański  dż. A. Reznikov 59½
5 (368)  POLSKI LORD og. kaszt. 3 l., hod. i wł. JC CONCEPT - J. Cukrowski Sp. komandytowa, tr A. Wyrzyk 
 dż. M. Abik 61
6 (368)  AME SUBLIME (FR) kl. c. gn. 3 l., tr J. Kozłowski   dż. V. Popov 57
7 (377)  BAAHY (IRE) wał. sk. gn. 5 l., tr M. Krzyśków  dż. S. Vasyutov 60
8 (399)  SALDANA kl. gn. 3 l., tr J. Kozłowski  dż. W. Szymczuk 57
9 (W121) INDIRA kl. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 57

 Wycofana Showmeyourheaven.
 1’59” (21.5-33.1-32.4-32); silnie wysyłany; ½-szyja-szyja-¾-1¾-2-4-½
 ZWC 117,20 PDK 269,60 TRJ 4047,30 TPL 1036,30 CZW nie trafiona

431  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (2200m)

1 (382)  MONTERO (FR) og. s. 3 l. [Motivator (GB)-Rose Rose (USA)], hod. Haras du Quesnay, wł. M. Filipowska,  
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 59
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2 (374)  SEA THE SKY og. gn. 3 l., hod. E. i K. Laskowscy, wł. E. i K. Laskowscy, A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk 
 dż. M. Abik 59
3 (W124) TEBINIO wał. gn. 5 l., hod. W. J. Engel, wł. W. Kryszyłowicz, tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 61
4 (390)  TAHIR og. gn. 3 l., hod. A. i R. Zielińscy, wł. B. Białołęcka, tr K. Rogowski  dż. A. Reznikov 59½
5 (382)  DARGO og. gn. 3 l., hod. SK Iwno, wł. Y. Baizharkinov, tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 59
6 (390)  CLASSICAL INTIKHAB (IRE) og. gn. 3 l., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 59
7 (W122) KOLADA kl. kaszt. 4 l., tr W. Kryszyłowicz  dż. V. Popov 59
8 (374)  JAM ROMANA kl. sk. gn. 3 l., tr R. Piwko  dż. M. Srnec 57

 Wycofane Invincible Gunner i San Escobar.
 2’24,4” (15,8-31.9-31.7-32-33); wysyłany; 1½-szyja-5½-9-2-15-10
 ZWC 12,50 PDK 8,60 TRJ 124,30 CZW 261,40 SPT 7139,50 KWN 17577,60 TPL i TPL-DWJ nie trafione

432  Nagroda 7525 zł (4300-1720-860-430-215)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (1800m)

1 (401)  BOY MUGATIN og. gn. 7 l. (Nougatin-Bint Madonah), hod. M. i S. Wiśniewscy, wł. AB Glass PHP 
 A. Biedrzycki, tr M. Jodłowski   dż. M. Abik 62
2 (392)  MARSAT og. s. 5 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. K. Zawiliński, tr inż. K. Zawiliński  st. u. S. Abaev 59
3 (392)  ETORIO og. s. 7 l., hod. Res-Gal Sp. z o.o., wł. M. Sijka, tr A. Laskowski   dż. A. Reznikov 64
4 (401)  WADI KAHIL og. gn. 5 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, tr E. Zahariev        dż. V. Popov 64
5 (352)  MAKAYLA (DK) kl. s. 4 l., hod. Krima Arabians - K. Bolbro Agerholm, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. A. Turgaev 59
6 (392)  MALALA kl. s. 4 l., tr K. Urbańczyk   dż. A. Kabardov 57

 Wycofana Brasilia.
 2’14,4” (25.1-38.1-36.1-35.1); wysyłany; 1¼-1¼-szyja-2-¾
 ZWC 15,40 PDK 129,10 TRJ 232,50 TPL 4431,00 DBL-DWJ 7426,60 zł

Dzień 53 (SOBOTA) 17 LISTOPADA 2018 r.
Pogodnie, temp. -1°C, tor elastyczny (3,5)

433  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200m)

1 (405)  STREET BIRD (IRE) kl. gn. 2 l. [Canford Cliffs (IRE)-Fairy Flight (USA)], hod. Nesco II, wł. UAB Žirgo Startas,  
 tr M. Kacprzyk   k. dż. D. Liška 58
2 (353)  PHOENIX kl. gn. 2 l., hod. A. i R. Zielińscy, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki      dż. K. Grzybowski 58
3 (140)  SYPNIJ GROSZEM (IRE) kl. kaszt. 2 l., hod. A. Loughlin, wł. K. Dmowska, O. Hrushevska, J. Kałużny, 
 F. Krupa, T. Śpiewankiewicz, E. Zahariev, tr E. Zahariev   st. u. S. Abaev 58
4 (405)  INTEGRACJA kl. kaszt. 2 l., hod. SK Iwno, wł. SK Iwno i Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański     dż. M. Abik 58
5 (405)  BURKINA FASO kl. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  dż. A. Kabardov 58
6 (394)  JIFFY kl. kaszt. 2 l., tr J. Kozłowski  dż. W. Szymczuk 58
7 (-)  NAOMI kl. s. 2 l., tr mgr K. Ziemiański  k. dż. I. Wójcik 58

 1’16,1” (14,1-30.2-31.8); silnie wysyłany; łeb-2-1½-szyja-7-8
 ZWC 14,30 PDK 6,70 TRJ 37,40 zł

434  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300) (seria A)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1800m)

1 (382)  RAGANE (IRE) kl. gn. 3 l. [Worthadd (IRE)-Dart Queen (GER)], hod. Irish National Stud, 
 wł. UAB Žirgo Startas, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 60
2 (388)  GUARDA (IRE) kl. kaszt. 4 l., hod. Roundhill Stud, wł. A. Kacprzyk i J. P. Zienkiewicz, tr mgr M. Janikowski  
  dż. A. Reznikov 59½
3 (406)  SORBET og. s. 3 l., hod. T. Sobierajski, wł. T. Sobierajski, tr mgr M. Łojek   st. u. S. Abaev 62
4 (369)  INVINCIBLE GUNNER (IRE) og. gn. 4 l., hod. G. Smith, wł. N. Szelągowska, tr N. Szelągowska 
 dż. D. Petryakov 63
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5 (386)  MONTE LUPPO wał. gn. 8 l., hod. S. Guła i J. P. Zienkiewicz, wł. M. Filipowska, tr mgr M. Janikowski   
   dż. A. Kabardov 61
6 (390)  CLOUDS BLUE (GB) wał. gn. 3 l., tr J. Kozłowski   st. u. A. Gil 62
7 (431)  CLASSICAL INTIKHAB (IRE) og. gn. 3 l., tr P. Piątkowski  dż. K. Grzybowski 62
8 (393)  BERGEN og. gn. 3 l., tr M. Boruta   dż. M. Srnec 62

 1’56,3” (21.6-31.1-29.9-33.7); łatwo; 3½-1½-1¾-9-4-3½-daleko (37)
 ZWC 10,50 PDK 21,20 TRJ 173,50 CZW nie trafiona

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

1 (369)  TEBIDORO og. kaszt. 3 l. [Ecosse (FR)-Tebi], hod. W. J. Engel, wł. Euro-Sport Management, tr M. Jodłowski  
   dż. V. Popov 59
2 (368)  SHOWMEYOURHEAVEN (IRE) kl. s. 4 l., hod. R. Berns, wł. N. Szelągowska, tr N. Szelągowska 
 dż. D. Petryakov 60
3 (406)  LANAPHOR (FR) og. gn. 3 l., hod. M. Pehu, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr mgr K. Ziemiański     k. dż. I. Wójcik 60
4 (431)  TAHIR og. gn. 3 l., hod. A. i R. Zielińscy, wł. B. Białołęcka, tr K. Rogowski   dż. A. Kabardov 59
5 (252)  SWEET AS SUGAR (IRE) kl. gn. 4 l., hod. G. Brady, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., 
 tr mgr inż. M. Romanowski   dż. S. Vasyutov 60
6 (369)  FRUIT NIGHT (FR) og. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski  dż. A. Reznikov 59½
7 (412)  MAGISTER og. c. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 57
8 (390)  AUGUSTA kl. gn. 4 l., tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 59
9 (406)  IZIS kl. kaszt. 3 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. M. Abik 58

 2’10,3” (35.4-31-31.3-32.6); bardzo łatwo; 3½-5-½-1½-4-2-kr. łeb-5
 ZWC 16,10 PDK 17,70 TRJ 107,10 CZW 854,70 TPL 97,70 zł

436  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400m)

1 (337)  MAJKEL (IRE) og. gn. 2 l. [No Nay Never (USA)-Amethyst (IRE)], hod. Barronstown Stud,   
 wł. Bohema - M. Bochiński i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 58
2 (337)  LADY KONSTANCIN (IRE) kl. gn. 2 l., hod. T. Ashley, wł. Westminster Race Horse GmbH, tr M. Kacprzyk  
   k. dż. D. Liška 57
3 (387)  ADORATOR (CZE) og. gn. 2 l., hod. SK Moszna, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski    dż. K. Grzybowski 58
4 (385)  KING ROYAL og. kaszt. 2 l., hod. K. Litwiniak, wł. K. Litwiniak, tr P. Piątkowski  st. u. K. Mazur 58
5 (413)  ISOLIN (CZE) og. gn. 2 l., hod. SK Moszna, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr M. Łojek  
 st. u. S. Abaev 58
6 (403)  SYRON og. gn. 2 l., tr K. Rogowski  dż. A. Reznikov 59½
7 (-)  CARLITO (IRE) og. gn. 2 l., tr mgr K. Ziemiański  k. dż. I. Wójcik 58
8 (331)  DEVILINTHEDETAIL (FR) kl. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 57
9 (-)  DOC DAVIS (FR) og. kaszt. 2 l., tr mgr K. Ziemiański  dż. S. Vasyutov 58
10 (385)  HORNET og. gn. 2 l., tr mgr A. Walicki  dż. A. Kabardov 58

 1’31,1” (27.9-32.5-30.7); bardzo łatwo; 4½-szyja-1¼-kr. łeb-2-1½-kr. łeb-7-4½
 ZWC 11,50 PDK 9,00 TRJ 25,90 CZW 109,60 TPL 58,90 zł

437  Nagroda Pawimenta 18 550 zł (10600-4240-2120-1060-530)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (1200m)

1 (341)  HARLEM og. gn. 3 l. [Nowogródek-Harmonia], hod. SK Golejewko, wł. E. i L. Kasprowicz, tr M. Borkowski  
   dż. S. Vasyutov 61
2 (428)  CALMIR (IRE) wał. kaszt. 8 l., hod. Mrs O. Harnett, wł. B. Olkowska, J. Olbrych-Górska i S. Górski D.T., 
 tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 57
3 (415)  KASZI (IRE) og. gn. 4 l., hod. A. Sexton, wł. K. Antos-Janikowska i M. Janikowski, tr mgr M. Janikowski  
  dż. A. Kabardov 57
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4 (399)  BLUE CONNOISSEUR (IRE) og. gn. 4 l., hod. Kellsgrange Stud, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  
  dż. K. Grzybowski 61
5 (377)  TRIBUNAL (IRE) wał. gn. 4 l., hod. J. Foley, wł. Plavac Sp. z o.o., tr P. Piątkowski  dż. V. Popov 57
6 (399)  DAZEEKHA (GB) kl. gn. 5 l., tr M. Krzyśków  st. u. K. Mazur 57½
7 (377)  MAGICAL PATH (IRE) kl. s. 5 l., tr P. Talarek  dż. D. Petryakov 56
8 (396)  GARED wał. k. 5 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 57
9 (415)  VILNELE (GB) kl. kaszt. 3 l., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 56
10 (397)  PIPASOL (FR) kl. gn. 4 l., tr M. Borkowski  st. u. S. Abaev 55

 1’13,5” (14-29.2-30.3); wysyłany; 1¼-kr. łeb-łeb-¾-kr. łeb-nos-½-1¼-1½
 ZWC 17,90 PDK 137,80 TRJ 830,80 TPL 307,00 CZW nie trafiona

438  Nagroda Geparda 13 650 zł (7800-3120-1560-780-390)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800m)

1 (389)  RAMMAS AL KHALEDIAH (FR) og. gn. 4 l. (Jalnar Al Khalidiah-Spleen), hod. Al Khalediah Stables,   
 wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 56
2 (395)  SALAM AL KHALEDIAH (FR) og. kaszt. 5 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
 wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr M. Kacprzyk   k. dż. D. Liška 63
3 (389)  NESMA AL MELS (FR) kl. kaszt. 4 l., hod. M. Viguie, wł. C. J. Gołaszewski, tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 58
4 (338)  TOP MEDINA (SE) kl. gn. 4 l., hod. K. & R. Ask, wł. R. Ask, tr mgr inż. M. Romanowski  dż. C. Fraisl 60
5 (420)  AKTYW og. s. 4 l., hod. L. Błaszczyk, wł. L. Błaszczyk, tr A. Wyrzyk   dż. M. Srnec 57
6 (z)*  ANOOD AL KHALEDIAH (FR) kl. kaszt. 4 l., tr R. Świątek   dż. A. Kabardov 54
7 (371)  ARASH og. c. gn. 7 l., tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 61
8 (371)  AJIBA AL MELS (FR) kl. kaszt. 4 l., tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 57
9 (395)  ALMIZA kl. gn. 4 l., tr mgr M. Łojek  u. S. Altynbekov 54
10 (395)  ZAHAAB (FR) wał. kaszt. 5 l., tr mgr M. Łojek  dż. A. Reznikov 59½
11 (371)  JAFEEL ATHBAH (GB) kl. s. 6 l., tr A. Wyrzyk  k. dż. I. Wójcik 56
12 (414)  LETUS JR og. s. 4 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 55

 2’05,2” (21-33.1-33.5-37.6); pewnie; ½-szyja-łeb-5½-½-1¾-½-8-18-2-1¾
 ZWC 27,70 PDK 25,70 TRJ 230,00 CZW 1840,00 TPL 106,00 zł

439  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1300m)

1 (360)  SILEROY og. kaszt. 3 l.[Ecosse (FR)-Sambia], hod. Zigpol - J. Cukrowski Sp komandytowa,   
 wł. JC CONCEPT - J. Cukrowski Sp. komandytowa, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 64
2 (407)  PARTY ANIMAL (GER) og. kaszt. 6 l., hod. Gestüt Görlsdorf, wł. Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański  
   k. dż. I. Wójcik 64
3 (399)  ATMAN (IRE) og. gn. 3 l., hod. Mr & Mrs R. Coffey, wł. A. Brzostek, M. Błaszczak, A. Kacprzyk, P. Pawelski, 
 J. Piekarski i R. Piszczatowski, tr M. Kacprzyk   k. dż. D. Liška 64
4 (407)  SALINGER og. gn. 3 l., hod. T. Sobierajski, wł. T. Sobierajski, tr mgr M. Łojek  dż. M. Srnec 64
5 (415)  UJOOR (IRE) kl. kaszt. 3 l., hod. Shadwell Estate Company Ltd, wł. A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka, 
 tr T. Pastuszka   dż. M. Abik 63
6 (402)  PIANISSIMA (FR) kl. c. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 63
7 (407)  FUENGIROLA kl. gn. 4 l., tr K. Rogowski  st. u. S. Abaev 57
8 (407)  WILD LILY kl. gn. 3 l., tr mgr A. Walicki  dż. K. Grzybowski 63
9 (376)  JARL og. kaszt. 3 l., tr J. Kozłowski  dż. A. Reznikov 64
10 (421)  KOMANDOR og. c. gn. 5 l., tr M. Boruta  st. u. K. Mazur 58
11 (388)  MISS MAZOVIA kl. kaszt. 3 l., tr T. Pastuszka  k. dż. K. Kamińska 59
12 (124)  SINI kl. gn. 3 l., tr W. Kryszyłowicz  dż. M. Kryszyłowicz 63

 Wycofane Mexican Moon i Angara.
 1’21,9” (20.1-29.9-31.9); łatwo; 2½-nos-2-szyja-1½-¾-2½-szyja-4½-3½-szyja
 ZWC 94,00 PDK 107,30 TRJ 1008,60 TPL 1461,60 CZW, SPT, KWN i TPL-DWJ nie trafione
(z)* - ostatni start za granicą
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440  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

1 (398)  HERMES og. kaszt. 3 l. (Aim South-Herma), hod. K. Ziemiański, wł. Niespodzianka, tr mgr K. Ziemiański  
   k. dż. I. Wójcik 59
2 (408)  SORGLOS VON SÜDBADEN (DE) og. kaszt. 3 l., hod. A. Steinhart, wł. A. Steinhart i K. Urbańczyk, 
 tr K. Urbańczyk  dż. K. Grzybowski 59
3 (408)  H PATRICIA H (US) kl. s. 3 l., hod. Hennessey Arabians LLC, wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk    k. dż. J. Wyrzyk 57
4 (398)  ESCADA SOUTH kl. gn. 3 l., hod. C. J. Gołaszewski, wł. C. J. Gołaszewski, tr W. Szymczuk 
 k. dż. K. Kamińska 57
5 (271)  SACHEM og. s. 3 l., hod. Z. Tokarzewski, wł. M. i M. Wnorowscy, tr M. Wnorowski    dż. D. Petryakov 59
6 (408)  ASIRAH og. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek  dż. A. Reznikov 59½
7 (398)  ZADATOK og. s. 3 l., tr K. Urbańczyk   dż. A. Kabardov 59
0 (398)  ELGIN JR og. s. 3 l., tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 59

pozostał na starcie (jeździec spadł przed minięciem kontrstartera)

 1’55,4” (9-34.7-35.2-36.5); bardzo łatwo; 5½-6-1¾-2-2½-6
 ZWC 6,40 PDK 6,20 TRJ 9,40 CZW 146,40 TPL 456,00 DBL-DWJ 655,20 zł

Dzień 54 (NIEDZIELA) 18 LISTOPADA 2018 r.
Pochmurno, opady śniegu, temp. -2°C, tor elastyczny (3,3)

441  Nagroda 11 900 zł (6800-2720-1360-680-340)
 Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800m)

1 (409)  CAMAL GALIB og. c. gn. 3 l. (Equator-Czarnula), hod. B. Thiry, wł. M. i B. Thiry, tr W. Kryszyłowicz  
  dż. M. Kryszyłowicz 58
2 (2117)  EVIMIA kl. gn. 3 l., hod. SK Białka, wł. Małopolska Hodowla Roślin - SK Białka, tr W. Kryszyłowicz   
  dż. K. Grzybowski 57
3 (409)  H EMBITION H (US) kl. gn. 3 l., hod. Hennessey Arabians LLC, wł. A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk 
 k. dż. J. Wyrzyk 57
4 (409)  ELGIANA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev, tr E. Zahariev  dż. V. Popov 56
5 (384)  ALUTA kl. gn. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr A. Laskowski  dż. M. Abik 56

 Wycofane Pustynna Palma i Eskariolla.
 2’13,8” (23.6-36.9-38-35.3); pewnie; 2½-9-6-3
 ZWC 8,50 PDK 12,20 TRJ 21,30 zł

442  Nagroda 10 500 zł (6000-2400-1200-600-300) (seria B)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1800m)

1 (402)  FORTUNE TELLER (FR) kl. k. 3 l. [Soldier of Fortune (IRE)-Rose Grise (FR)], hod. S.C.A. 
 Elevage de Tourgeville i H. Erculiani, wł. M. Gołębiowska i M. Łojek, tr mgr M. Łojek  st. u. S. Abaev 60
2 (428)  MASAI PRINCESS kl. gn. 3 l., hod. BHT Animal Trade Sp. z o.o., wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o., 
 tr P. Piątkowski   st. u. K. Mazur 60
3 (391)  TURION og. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. P. Ilis, M. Ejneberg-Ilis, T. Rybicki i M. Janikowski, 
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 62
4 (393)  OCTOBERMEN og. gn. 3 l., hod. SK Kozienice, wł. SK Kozienice i W. Kryszyłowicz, tr W. Kryszyłowicz  
  dż. M. Kryszyłowicz 62
5 (412)  KRÓL DŻUNGLI og. kaszt. 3 l., hod. SK Golejewko, wł. M. Falzmann, tr K. Rogowski  dż. A. Reznikov 60
6 (393)  PEREGRINO (GER) og. gn. 7 l., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 61
7 (W61)  UGODA kl. c. gn. 4 l., tr T. Dębowski dż. V. Popov 61

 Wycofany Jansen.
 1’57,8” (20.8-31.7-32.2-33.1); wysyłany; kr. łeb-kr. łeb-1½-5½-6-2½
 ZWC 21,00 PDK 34,90 TRJ 126,70 zł 
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443  Nagroda 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450)
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000m)

1 (405)  TALKONYA (UKR) kl. gn. 2 l. [Alandi (IRE)-True Time (GB)], hod. POE Millennium Stud,    
 wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr E. Zahariev   dż. V. Popov 57
2 (394)  REBEL (IRE) og. gn. 2 l., hod. Mountarmstrong Stud, wł. Cofund - J. Jaskólska, tr W. Olkowski 
 dż. A. Turgaev 58
3 (405)  MIMOSA kl. gn. 2 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki 

dż. K. Grzybowski 57
4 (353)  LANGRIN (UKR) og. c. gn. 2 l., hod. POE Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., 
 tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 58
5 (413)  RAMIRO og. kaszt. 2 l., hod. S. Gruszka i M. Biały, wł. M. Biały i M. Kobus, tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 58
6 (295)  DOKER og. gn. 2 l., tr mgr M. Łojek   pr. dż. S. Abaev 58
7 (405)  BOCCA kl. gn. 2 l., tr T. Pastuszka  dż. M. Srnec 57
8 (254)  VI VERDI CARO (GB) og. kaszt. 2 l., tr W. Szymczuk  dż. K. Kamińska 58
9 (387)  TORYS og. gn. 2 l., tr K. Rogowski   dż. N. Hendzel 58
10 (-)  SAN MARINO (FR) og. s. 2 l., tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 58
11 (413)  KARYNTIA kl. c. gn. 2 l., tr T. Pastuszka   dż. M. Abik 57

 1’02,6” (30.5-32.1); w walce; łeb-7-1½-½-½-1¾-1¼-szyja-kr. łeb-8
 ZWC 189,10 PDK 141,10 TRJ 2252,10 CZW i TPL nie trafione

444  Nagroda Wikinga 14350 zł (8200-3280-1640-820-410)
 Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000m)

1 (404)  DŻABIR og. s. 3 l. (Ghazallah-Dunka), hod. P. Frejlich, wł. P. Frejlich, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 58
2 (404)  BELLOREN (FR) og. gn. 3 l., hod. Lutetia Arabians S.A.R.L., wł. Lutetia Arabians S.A.R.L., tr A. Wyrzyk  
 dż. M. Abik 58
3 (404)  PELENG og. gn. 3 l., hod. SK Janów Podlaski, wł. SK Janów Podlaski, tr S. Vasyutov  dż. S. Vasyutov 59
4 (410)  ETNA kl. s. 3 l., hod. A. Wójtowicz, wł. A. Wójtowicz, tr P. Piątkowski   pr. dż. S. Abaev 56
5 (404)  PARAMUS og. s. 3 l., hod. C. J. Gołaszewski, wł. C. J. Gołaszewski, tr M. Wnorowski     dż. K. Grzybowski 58
6 (409)  MONARCHA og. gn. 3 l., tr P. Piątkowski  st. u. K. Mazur 59
7 (404)  WOSTOK og. gn. 3 l., tr S. Vasyutov   dż. V. Popov 58

 2’27,8” (37,3-35.6-36.5-38.4); pewnie; 3-1½-5-¾-10-5
 ZWC 10,10 PDK 12,40 TRJ 41,20 TPL 4082,40 zł

445  Nagroda Hipokratesa 18 550 zł (10600-4240-2120-1060-530)
 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1300m)

1 (378)  SALASAMAN (FR) og. gn. 2 l. [Authorized (IRE)-Salamansa (FR)], hod. Haras d’Haspel, 
 wł. BMS Group S. Pegza, tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 58
2 (355)  CARESSER (FR) og. gn. 2 l., hod. SCA La Perrigne, wł. B. Olkowska i Cofund - J. Jaskólska, tr W. Olkowski  
   dż. A. Turgaev 58
3 (337)  MUMINEK og. gn. 2 l., hod. W. Krzemiński, wł. M. Mularczyk, tr W. Olkowski  dż. M. Srnec 58
4 (378)  ONE WAY TICKET (SRB) og. gn. 2 l., hod. D. Mitrovic, wł. J. i J. Zalewscy i S. Staub, tr M. Borkowski   
   dż. N. Hendzel 58
5 (394)  TORRENT og. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr Łojek M. pr. dż. S. Abaev 58
6 (355)  CARLA COLA (IRE) kl. gn. 2 l., tr M. Kacprzyk   k. dż. D. Liška 57
7 (411)  ZVEZDAN (FR) og. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk   k. dż. I. Wójcik 58
8 (355)  ROYAL HELEN (IRE) kl. gn. 2 l., tr A. Wyrzyk   dż. M. Abik 57

 1’21,5” (20.4-30-31.1); dowolnie; 8-szyja-łeb-2-5½-4½-2½
 ZWC 8,10 PDK 14,90 TRJ 83,60 CZW 603,80 TPL 1299,90 zł
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446  Nagroda 12 250 zł (7000-2800-1400-700-350)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1400m)

1 (407)  SUBIECTUM og. kaszt. 5 l. [Exaltation (IRE)-Sztaluga], hod. SK Widzów - A. Tyszko, wł. M. Stanisławska,  
 tr M. Borkowski   pr. dż. S. Abaev 59
2 (399)  SHALKAR (IRE) og. kaszt. 4 l., hod. J. Waldron & J. Barton, wł. B. Abdrakhmanov i M. Janikowski, 
 tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 64
3 (428)  DANOT (IRE) wał. kaszt. 6 l., hod. Tally-Ho Stud, wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków  
 dż. S. Vasyutov 61
4 (396)  INDIGO OCEAN (FR) og. kaszt. 4 l., hod. SARL Jedburgh Stud, T. de la Heronniere, wł. A. Omen, 
 tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 60
5 (406)  SUMIDERO og. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. K. Kozłowska i Platinium Perfect Serwis Sp. z o.o., 
 tr J. Kozłowski   dż. A. Turgaev 61
6 (396)  TROJKA kl. gn. 3 l., tr mgr M. Janikowski   dż. A. Kabardov 60
7 (390)  SINFONIA VARSOVIA (IRE) kl. gn. 3 l., tr A. Wyrzyk   k. dż. J. Wyrzyk 59
8 (423)  DYSTANS og. gn. 5 l., tr W. Olkowski   dż. M. Srnec 61
9 (406)  MISS KOSSAKÓWNA kl. s. 3 l., tr M. Boruta  k. dż. D. Liška 60
10 (399)  DILONG og. sk. gn. 3 l., tr mgr M. Łojek   dż. V. Popov 64

 Wycofany Just Gold.
 1’28,4” (25.5-30.1-32.8); łatwo; 4½-szyja-1½-łeb-1¾-1-3-½-5
 ZWC 10,70 PDK 57,30 TRJ 404,70 TPL 39,20 CZW nie trafiona

447  Nagroda 7525 zł (4300-1720-860-430-215)
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (1600m)

1 (416)  ALBAR og. s. 4 l. (Asraa Min Albarq-Abbi), hod. Z. Górski, wł. Z. Górski, tr mgr M. Łojek  dż. M. Srnec 62
2 (340)  RAJWAN AL KHALEDIAH (FR) og. kaszt. 5 l., hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, 
 wł. Polska AKF Sp. z o.o., tr B. Głowacki  dż. S. Vasyutov 63
3 (432)  BOY MUGATIN og. gn. 7 l., hod. M. i S. Wiśniewscy, wł. AB Glass PHP A. Biedrzycki, tr M. Jodłowski 
 dż. M. Abik 65
4 (416)  WUNDERFITZ VON SÜDBADEN (DE) wał. kaszt. 5 l., hod. A. Steinhart, wł. A. Schaffner, K. Rutz 
 i K. Urbańczyk, tr K. Urbańczyk  st. u. J. Grzybowska 60
5 (414)  HADIR og. kaszt. 4 l., hod. Nessa Arabians Sp. z o.o., wł. Nessa Arabians Sp. z o.o., tr J. Kozłowski 
 dż. V. Popov 62
6 (375)  WASILEW og. s. 10 l., tr M. Wnorowski  dż. K. Grzybowski 63
7 (416)  HIMERA JR kl. gn. 4 l., tr mgr K. Ziemiański   k. dż. I. Wójcik 57
8 (432)  MARSAT og. s. 5 l., tr inż. K. Zawiliński  pr. dż. S. Abaev 61
9 (346)  ILAY FLEUR DE LYS (DE) og. s. 4 l., tr K. Urbańczyk  dż. A. Kabardov 60

 Wycofana Makayla.
 1’55,4” (8.3-35.2-34.8-37.1); wysyłany; 1½-1¾-kr. łeb-5-2½-6-8-3½
 ZWC 25,50 PDK 13,50 TRJ 95,70 CZW 288,10 KWN 12692,40 TPL 11,90 TPL-DWJ 10243,10 SPT 
 nie trafiona

448  Nagroda Zamknięcia Sezonu 18 550 zł (10600-4240-2120-1060-530)
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (2400m)

1 (391)  MOSANTO (IRE) og. gn. 3 l. [Rip Van Winkle (IRE)-Titova (GB)], hod. Karis Bloodstock Ltd & Rathbarry Stud,  
 wł. A. Zieliński, Ryszard Zieliński i A. Wyrzyk, tr A. Wyrzyk  k. dż. J. Wyrzyk 56½
2 (368)  DOMINER og. gn. 3 l., hod. A. i R. Zielińscy, wł. AMP Invest Sp. z o.o., tr A. Wyrzyk  dż. M. Abik 59
3 (391)  HIPSTER og. c. gn. 4 l., hod. B. M. Tomaszewski, wł. M. i B. Thiry, tr W. Kryszyłowicz   dż. M. Kryszyłowicz 58
4 (423)  GARDEMARIN og. gn. 3 l., hod. Millennium Stud, wł. Millennium Stud Sp. z o.o., tr mgr A. Walicki   
  dż. K. Grzybowski 57
5 (377)  EXCITER (GB) og. gn. 3 l., hod. M. Channon Bloodstock Ltd, wł. G., R. i K. Gorczyca, tr W. Olkowski 

dż. M. Srnec 59
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6 (374)  HOT WING (IRE) wał. gn. 11 l., tr mgr M. Janikowski  pr. dż. D. Pantchev 59
7 (391)  CIRCLE CENTURIA kl. gn. 4 l., tr K. Rogowski   dż. A. Kabardov 56

 2’44,2” (31.5-35.2-34.2-34-29.3); wysyłany; ¾-½-½-3-1¾-1½
 ZWC 27,70 PDK 9,00 TRJ 89,40 TPL 378,00 DBL-DWJ 489,00 zł

POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego 
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, 

VIII Wydział Karny z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, 
VIII Wydział Karny w składzie:
Przewodnicząca: SSR Monika Louklinska 
Protokolant: Edyta Pawłowska, Paulina Czartoryska
Prokurator: zawiadomiony wokandą
Komisja Techniczna przy Polskim Klubie Wyścigów  
Konnych w Warszawie:
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu: 24 kwietnia  
2019 r., 26 kwietnia 2019 r. odwołania R.Ś. od orzecze-
nia Komisji Odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów  
Konnych w Warszawie nr 01 /2019 z dnia 28 stycznia 
2019 r.
na podstawie art. 437 §1 i §2 kpk w zw. z art. 27 ust. 4 
ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych
postanawia:
I) zmienić pkt 2) zaskarżonego orzeczenia Komisji  
 Odwoławczej przy Polskim Klubie Wyścigów  
 Konnych w Warszawie nr 01/2019 z dnia 28 stycznia  
 2019 r. w ten sposób, że w miejsce orzeczonej kary 
  zawieszenia licencji na trenowanie koni na okres od  
 dnia 27 grudnia 2018 r. do dnia 27 maja 2019 r.  
 wymierzyć R.Ś. karę pieniężną 6.000 (sześciu  
 tysięcy) złotych
II) na podstawie art. 98 §2 kpk odroczyć uzasadnienie  
 postanowienia do 7 dni.

UZASADNIENIE
postanowienia z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 Komisja Techniczna przy Torze Wyścigowym  
Warszawa-Służewiec, w związku z informacją otrzy-
maną w dniach 5 oraz 8 lipca 2018 r. przez Polski Klub  
Wyścigów Konnych z Laboratoire des Courses Hippiques 
w Verrieres le Buisson, potwierdzającą obecność nie-
dozwolonego środka dopingującego w postaci kobaltu  
w stężeniu przekraczającym dozwolony próg w badanej 
próbie pobranej od ogiera King Arcibal w dniu 10 czerwca  
2018 r. po gonitwie o Nagrodę Iwna (Przychówku)  
- L (kat. A), następnie potwierdzoną w dniu 30 i 31 sierpnia 
2018 r. przez Laboratorium Racing Analytical Services Ltd  
w Australii wszczęła z urzędu czynności wyjaśniające. 
Komisja Techniczna po przeprowadzaniu czynności wyja-
śniających w dniu 20 grudnia 2018 r. wydała orzeczenie nr 
165, w którym uznała R.Ś. trenującego ogiera King Arcibal 
za winnego:

1) naruszenia obowiązku zabezpieczenia ogiera King 
  Arcibal przed podaniem mu przed gonitwą  
 rozgrywaną w dniu 10 czerwca 2018 r.  
 niedozwolonego środka dopingującego  
 w postaci kobaltu, tj. przewinienia dyscyplinarnego 
  określonego w §34 ust. 2 pkt 1 w zw. z §113 ust. 1 
 pkt 9 Regulaminu Wyścigów Konnych w zw. z ust. 1 
  pkt 6 załącznika nr 6 do Regulaminu Wyścigów  
 Konnych,
2) podania oraz polecenia podania koniowi King Arcibal,  
 biorącemu udział w gonitwie w dniu 10 czerwca  
 2018 r., przed gonitwą niedozwolonego środka  
 dopingującego w postaci kobaltu, tj. przewinienia 
  dyscyplinarnego określonego w §113 ust. 1 pkt 5  
 Regulaminu Wyścigów Konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 
  załącznika nr 6 do Regulaminu Wyścigów Konnych. 
  Za te dwa przewinienia dyscyplinarne R.Ś. została  
 wymierzona łącznie kara zawieszenia licencji na  
 trenowanie koni na okres od dnia 27 grudnia 2018 r. 
  do dnia 27 października 2019 r.
 Na powyższe orzeczenie Komisji Technicznej obroń-
ca R.Ś. złożył odwołanie do Komisji Odwoławczej przy 
Polskim Klubie Wyścigów Konnych, w którym wniósł  
o uchylenie orzeczenia Komisji Technicznej, względnie  
o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez uniewinnie-
nie R.Ś. od opisanego w pkt. 1 orzeczenia Komisji Tech-
nicznej czynu oraz umorzenia postępowania w pozosta-
łym zakresie.
 Na skutek wniesionego odwołania Komisja Odwo-
ławcza przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych w dniu 28 
stycznia 2019 r. wydała orzeczenie nr 01/2019, w którym 
postanowiła:
1) uniewinnić trenera R.Ś. od zarzucanego mu  
 przewinienia dyscyplinarnego z §113 ust. 1 pkt 5  
 rozporządzenia Ministra i Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
 z dnia 24 marca 2016 r. w; sprawie regulaminu  
 wyścigów konnych,
2) uznać trenera R.Ś. winnym popełnienia przewinienia 
 dyscyplinarnego z §113 ust. 1 pkt 9 w związku z §34 
  ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
 i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie 
  regulaminu wyścigów konnych i za czyn ten  
 wymierzyła mu karę zawieszenia licencji na  
 trenowanie koni na okres od dnia 27 grudnia 2018 r. 
  do dnia 27 maja 2019 r.
 W dniu 5 lutego 2019 r., pełnomocnik R.Ś. na pod-
stawie treści przepisu art. 425 kpk i 438 kpk w zw. z art. 
27 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach kon-
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nych złożył odwołanie do tutejszego Sądu od orzeczenia 
nr 01/2019 Komisji Odwoławczej przy Polskim Klubie 
Wyścigów Konnych, zaskarżając postanowienie Komisji 
Odwoławczej w części, tj. co do pkt 2. Zaskarżonemu 
orzeczeniu zarzucił:
1) obrazę przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt  
 1 kpk), a to art. 24 pkt 5 ustawy o wyścigach konnych,
2) obrazę przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt  
 2 kpk), a to art. 24 pkt 5 ustawy o wyścigach konnych, 
  a to art. 5 § 1 pkt 9 kpw w zw. z art. 54 § 6 kpw 
  w zw. z  art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia  
 2001 r. o wyścigach konnych, oraz § 118 ust. 4  
 Rozporządzenia Ministra i Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu  
 wyścigów konnych,
3) obrazę przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt  
 2 kpk), a to art. 24 pkt 5 ustawy o wyścigach konnych, 
  a to art rt. 16 § 2 kpw w zw. z art. 41 kpk w zw. z art. 
  26 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r.  
 o wyścigach konnych,
4) błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za  
 podstawę orzeczenia, a mający istotny wpływ na jego 
  treść (art. 438 pkt 3 kpk),
5) rażącą niewspółmierność kary (art. 438 pkt 4 kpk).
 Jednocześnie wniósł o umorzenie postępowania albo 
ewentualnie o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez 
uniewinnienie R.Ś. od opisanego w pkt. 2 przewinienia 
dyscyplinarnego, względnie o orzeczenie wobec R.Ś. kary 
finansowej za czyn opisany w pkt. 2 zaskarżonego orze-
czenia. Sąd zważył, co następuje:
 Odwołanie tylko w części zasługiwało na uwzględnie-
nie i skutkowało zmianą zaskarżonego orzeczenia.
 Sąd podzielił argumentację zawartą w odwołaniu od-
nośnie tego, że w niniejszej sprawie zastosowana została 
wobec obwinionego kara nieznana ustawie. Ustawa o wy-
ścigach konnych w art. 23 przewiduje katalog osób, które 
podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie 
z art. 23 ust. 2, odpowiedzialności dyscyplinarnej może 
podlegać trener. Natomiast, katalog kar dyscyplinarnych, 
jakie mogą zostać nałożone, przewiduje art. 24 ustawy  
o wyścigach konnych, zgodnie z którym karami dyscypli-
narnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna w wysokości od 50 zł do  
 równowartości sumy nagród w wyścigu, w którym 
 naruszono przepisy regulaminu wyścigów konnych;
4) zawieszenie pozwolenia na kierowanie stajnią  
 wyścigową;
5) zawieszenie licencji na trenowanie koni, dosiadanie  
 (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego  
 wyścigowego - nie dłużej niż na rok:
6) pozbawienie prawa trenowania koni, dosiadania  
 (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego  
 wyścigowego.
 W dniu orzekania przez Komisję Techniczną tre-
ner R.Ś. posiadał licencję na trenowanie koni ważną do 

dnia 31 grudnia 2018 r. Licencja na trenowanie koni jest 
udzielana w danym roku kalendarzowym. Natomiast na 
R.Ś. została orzeczona przez Komisję Odwoławczą kara 
zawieszenia licencji na trenowanie koni na okres od dnia 
27 grudnia 2018 r. do dnia 27 maja 2019 r., a zatem na 
okres w zasadniczy sposób wykraczający poza okres po-
siadania przez niego licencji. Tym samym, w ocenie Sądu, 
należało uznać, że wobec trenera R.Ś. została faktycznie 
wymierzona kara polegająca na zakazie udzielenia licencji 
na trenowanie koni, a takiej kary ustawodawca nie prze-
widział. W art. 24 ustawy o wyścigach konnych kary zo-
stały wymienione enumeratywnie, zawarty tam katalog kar 
dyscyplinarnych jest katalogiem zamkniętym i nie podlega 
rozszerzeniu. Powinien być on rozumiany ściśle, bowiem 
brak jest podstaw do przyjęcia, że może on mieć charak-
ter rozszerzający. W świetle powyższego, mając na uwa-
dze, że nie można interpretować katalogu kar zawartego  
w ustawie o wyścigach konnych w sposób rozszerzający 
i orzekać kary, która nie została tam wymieniona, tj. pole-
gającej na zakazie udzielenia licencji na trenowanie koni 
należało stwierdzić, że Komisja Odwoławcza zastosowa-
ła wobec R.Ś. karę nieznaną ustawie. W konsekwencji, 
uzasadnionym stała się zmiana orzeczenia nr 01/2019 
Komisji Odwoławczej w zaskarżonym pkt. 2) i zasądzenie 
adekwatnej kary przewidzianej ustawą o wyścigach kon-
nych.  
 Zmieniając zaskarżone orzeczenie Sąd wymierzył  
R.Ś. karę pieniężną 6.000 zł uznając, że kara ta odniesie 
cele zarówno prewencji szczególnej jak i ogólnej. Doping 
w świecie sportu jest czynnikiem niszczącym nie tylko 
sam sport ale i zdrowie zawodników. W dyscyplinach,  
w których zawodnikami są ludzie to oni sami decydują  
o sięgnięciu po doping znając konsekwencje swojej de-
cyzji, natomiast w sporcie takim jak wyścigi konne to 
człowiek decyduje za zwierzę narażając je na niebez-
pieczeństwo m.in. utraty zdrowia. Dlatego też obowiązek 
zabezpieczenia konia przed podaniem mu niedozwolone-
go środka dopingującego jest jednym z podstawowych 
obowiązków trenera, a co za tym idzie naruszenie tego 
obowiązku winno spotkać się z odpowiednio surową 
reakcją. Trener R.Ś. tego obowiązku nie dochował i nie 
zabezpieczył ogiera King Arcibal przed podaniem mu 
przed gonitwą rozgrywaną w dniu 10 czerwca 2018 r. 
niedozwolonego środka dopingującego w postaci kobaltu. 
Wymierzając karę pieniężną w kwocie 6.000 zł Sąd miał 
na względzie z jednej strony wysoką społeczną szkodli-
wość popełnionego przez R.Ś. czynu, a z drugiej fakt, że 
mając wieloletnie doświadczenie jako trener przewinienie 
dyscyplinarne o takim stopniu naganności popełnił po raz 
pierwszy. Zdaniem Sądu kara wymierzona przez Sąd jest 
na tyle dotkliwa, że stanowić będzie z jednej strony prze-
strogę, a z drugiej strony będzie motywować do uważniej-
szego i bardziej sumiennego przestrzegania obowiązków 
przez ukaranego.
 W pozostałym zakresie Sąd nie podzielił zarzutów 
zawartych w odwołaniu.
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 Odnosząc się do zarzutu obrazy przepisów prawa 
materialnego (art. 438 pkt 2 kpk), a to art. 24 pkt 5 ustawy 
o wyścigach konnych, art. 5 § 1 pkt 9 kpw w zw. z art. 54 
§ 6 kpw w zw. z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 
2001 r. o wyścigach konnych oraz § 118 ust. 4 Rozpo-
rządzenia Ministra i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych 
poprzez orzeczenie wobec R.Ś. kary zawieszenia licencji 
na trenowanie koni pomimo nie przedstawienia trenerowi 
R.Ś. zarzutu na żadnym etapie postępowania, Sąd uznał 
te zarzuty za chybione i nie podzielił argumentacji, że za-
rzut nie został przedstawiony R.Ś. Zgromadzony materiał 
dowodowy, a w szczególności Protokół przesłuchania tre-
nera R.Ś. z dnia 21 września 2018 r., wraz z nagraniem 
wskazuje, że R.Ś. zostały przedstawione zarzuty, a dodat-
kowo, że R.Ś. rozumiał w jakim charakterze był przesłu-
chiwany i w jakiej sprawie. Nie sposób również nie zwró-
cić uwagi na okoliczność posiadania przez R.Ś. obrońcy  
w toku postępowania, co stanowiło niewątpliwie dodatko-
wą gwarancję jego praw.
 Następnie, odnosząc się do zarzutu obrazy przepi-
sów prawa materialnego (art. 438 pkt 2 kpk), a to art. 24 
pkt 5 ustawy o wyścigach konnych, oraz art. 16 § 2 kpw 
w zw. z art. 41 kpk w zw. z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 18 
stycznia 2001 r. o wyścigach konnych poprzez błędną wy-
kładnię i uznanie, że rozpoznanie wniosku R.Ś. o wyłącze-
nie sędziego Komisji Technicznej na torze wyścigowym 
Warszawa Służewiec R.Ś. nastąpiło w sposób nie naru-
szający przepisów postępowania, w tym w szczególności 
przepisu art. 16 § 2 kpw, Sąd podzielił stanowisko wyrażo-
ne przez Komisję Odwoławczą, że wniosek o wyłączenie 
sędziego został rozpoznany prawidłowo. Zgodnie z treścią 
art. 16 § 2 kpw obowiązek rozpatrzenia przedmiotowego 
wniosku przez Komisję Odwoławczą zaistniałby bowiem  
w przypadku, w którym w Komisji Technicznej nie można-
by utworzyć składu orzekającego.
 Kolejnym zarzutem podniesionym przez R.Ś. 
był rzekomy błąd w ustaleniach faktycznych Komisji  
Odwoławczej, przyjętych za podstawę orzekania, a mają-
cy istotny wpływ na jego treść (art. 438 pkt 3 kpk) poprzez 
bezpodstawne przyjęcie, że kobalt stanowi niedozwolony 
środek dopingujący stosowanie do treści załącznika nr 
6 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów 
konnych, w sytuacji gdy załącznik ten nie wymienia ko-
baltu jako środka dopingującego. W zakresie tego za-
rzutu, Sąd również podzielił w pełni rozważania Komisji  
Odwoławczej, zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego 
orzeczenia nr 01/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. W oce-
nie Sądu, Komisja Odwoławcza słusznie uznała, że kobalt 
stanowi jeden z niedozwolonych środków odwoławczych, 
zawartych w wykazie substancji niedozwolonych, znajdu-
jącym się w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w spra-
wie regulaminu wyścigów konnych. Zgodnie z ust. 1 pkt 6) 
tego załącznika, niedozwolonymi środkami dopingującymi 
dla koni są substancje uznane przez IFHA za niedozwo-

lone środki dopingujące dla koni. Przepisy IFHA ustana-
wiają próg dopuszczalnego stężenia kobaltu w organizmie 
konia - 100 ng/ml. Tym samym Sąd uznał, że na podstawie 
analizy zgromadzonego materiału dowodowego. Komisja 
Odwoławcza prawidłowo uznała, że pobrana od ogiera 
King Arcibal próba dopingowa potwierdziła przekroczenie 
dozwolonego progu poziomu kobaltu w organizmie.
 Ostatnim zarzutem podniesionym w odwołaniu był 
zarzut niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 kpk), jednak 
z racji uwzględnienia pierwszego z zarzutów, a mianowi-
cie zastosowania kary nieznanej ustawie stał się on bez-
przedmiotowy.
 Mając powyższe na względzie Sąd Rejonowy orzekł 
jak w sentencji.

POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego 
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, 
XIV Wydział Karny z dnia 4 lipca 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, 
XIV Wydział Karny w składzie:
Przewodnicząca: SSR Joanna Włoch
Protokolant: Katarzyna Jezierska - Cyra 
Oskarżyciel: Komisja Techniczna przy Polskim Klubie  
Wyścigów Konnych w Warszawie: 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu: 4 lipca 2019 r. od-
wołania pełnomocnika Wiesława Kryszyłowicz
od orzeczenia Komisji Odwoławczej przy Polskim Klubie 
Wyścigów Konnych w Warszawie nr 03/2019 z dnia 11 
lutego 2019 r.
na podstawie art. 437 § 1 i § 2 kpk w zw. z art. 27 ust. 4 
ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych

postanawia:
zażalenia nie uwzględnić

Uzasadnienie
Komisja Techniczna przy Torze Wyścigowym Warszawa
-Służewiec orzeczeniem nr 166 z dnia 20 grudnia 2018 r. 
uznała trenera Wiesława Kryszyłowicza winnym:
1) zarzucanych mu przewinień dyscyplinarnych  
 przyjmując, że polegały one na
- podaniu ogierowi Rammas Al. Khalediah przed  
 gonitwą rozgrywaną w dniu 28 lipca niedozwolonego 
 środka dopingującego w postaci kobaltu;
- podaniu ogierowi Octobermen przed gonitwą  
 rozgrywaną w dniu 11 sierpnia 2018 r.  
 niedozwolonego środka dopingującego w postaci  
 kobaltu;
- podaniu klaczy Basalah Al. Khalediah przed  
 gonitwami rozgrywanymi w dniach 12 sierpnia 2018 r. 
  oraz 25 sierpnia 2018 r. niedozwolonego środka  
 dopingującego w postaci kobaltu i zakwalifikować  
 każdy z czynów, jako przewinienie dyscyplinarne 
  określone w § 113 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Wyścigów 
  Konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do  
 Regulaminu Wyścigów Konnych;
2) zarzucanych mu przewinień dyscyplinarnych  
 przyjmując, że polegały one na naruszeniu  
 obowiązku zabezpieczenia koni:
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- Rammas AL Khalediah biorącego udział w gonitwie  
 w dniu 28 lipca 2018 r.
- Octobermen biorącego udział w gonitwie 11 sierpnia 
  2018 r.
- Basalah AL Khalediah biorącej udział w gonitwach  
 w dniach 12 i 25 sierpnia 2018 r.
 przed podaniem niedozwolonych środków dopingu-
jących w postaci kobaltu i dodatkowo klaczy Basalah Al. 
Khalediah biorącej udział w gonitwie w dniu 12 sierpnia 
2018 r. przed podaniem niedozwolonego środka dopin-
gującego w postaci klenbuterolu i zakwalifikować każdy 
z czynów jako przewinienie dyscyplinarne określone w § 
34 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 113 ust. 1 pkt 9 Regulaminu 
Wyścigów Konnych w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do 
Regulaminu Wyścigów Konnych.
 Za wskazane powyżej przewinienia komisja wymie-
rzyła Wiesławowi Kryszyłowicz łącznie karę zawieszenia 
licencji na trenowanie koni od dnia 27 grudnia 2018 r. do 
dnia 26 grudnia 2019 r.
 Odwołanie orzeczenie Komisji Technicznej dożył 
obrońca Wiesława Kryszyłowicz. Na skutek wniesione-
go odwołania Komisja Odwoławcza przy Polskim Klubie  
Wyścigów Konnych w dniu 11 lutego 2019 r. wydała orze-
czenie nr 03/2019, którym:
1) uniewinniła trenera Wiesława Kryszyłowicza od  
 zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego  
 z § 113 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra  
 i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r.  
 w sprawie regulaminu wyścigów konnych,
2) uznała trenera Wiesława Kryszyłowicza winnym  
 popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z § 113 
  ust 1 pkt 9 w związku z § 34 ust. 2 pkt 1  
 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu  
 wyścigów konnych i za czyn ten wymierzyła mu karę 
  zawieszenia licencji na trenowanie koni na okres od 
  dnia 27 grudnia 2018 r. do dnia 26 września 2019 r.
 Orzeczenie powyższe odnośnie punktu 2 zaskarżył 
obrońca obwinionego zarzucając mu:
1) obrazę przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt 1 
  kpk), a to art. 24 pkt 5 ustawy o wyścigach konnych  
 poprzez zastosowanie wobec obwinionego kary  
 nieznanej ustawie,
2) błąd ustaleniach faktycznych przyjętych za  
 podstawę orzeczenia, a mający istotny wpływ na jego  
 treść (art. 438 pkt 4 kpk) poprzez bezpodstawne  
 przyjęcie, ze kobalt stanowi niedozwolony środek 
  dopingujący stosownie do treści załącznika nr 6 do  
 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu  
 wyścigów konnych, w sytuacji gdy załącznik ten nie  
 wymienia kobaltu jako środka dopingującego
3) rażącą niewspółmierność kary (art. 438 pkt 4 kpk).
 Jednocześnie wniósł o zmianę zaskarżonego orze-
czenia poprzez uniewinnienie Wiesława Kryszyłowicza od 
opisanego w pkt 2 przewinienia dyscyplinarnego, względ-
nie o orzeczenie wobec Roberta Świątka kary finansowej 
za czyn opisany w pkt 2 zaskarżonego orzeczenia.

 Sąd zważył, co następuje:
 Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.
 Zarzuty dotyczące obrazy przepisów prawa material-
nego były nietrafne, a Sąd nie podziela toku rozumowania 
zaprezentowanego przez obrońcę. Rozważanie zacząć 
należy o treści samego orzeczenia - w punkcie drugim za-
skarżonego orzeczenia Komisja Odwoławcza wymierzyła 
Wiesławowi Kryszyłowiczowi karę zawieszenia licencji na 
trenowanie koni na okres od 27 grudnia 2018 r. do dnia 26 
września 2019 r. Trener tymczasem dysponował wówczas 
licencją obowiązującą do dnia 31 grudnia 2018 r. Katalog 
kar dyscyplinarnych, jakie mogą zostać nałożone przewi-
duje art. 24 ustawy o wyścigach konnych, zgodnie z któ-
rym karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna w wysokości od 50 zł do  
 równowartości sumy nagród w wyścigu, w którym 
  naruszono przepisy regulaminu wyścigów konnych;
4) zawieszenie pozwolenia na kierowanie stajnią  
 wyścigową;
5) zawieszenie licencji na trenowanie koni, dosiadanie  
 (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego  
 wyścigowego - nie dłużej niż na rok;
6) pozbawienie prawa trenowania koni, dosiadania  
 (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego  
 wyścigowego.
 Licencja na trenowanie koni jest udzielana w da-
nym roku kalendarzowym. Art. 21 c powoływanej ustawy 
wskazuje przesłanki niezbędne dla udzielenia licencji.  
Co istotne w ust. 3 tegoż przepisu ustawa stanowi wprost 
„W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na tre-
nowanie koni,  dosiadanie (powożenie)  koni lub pełnienie 
funkcji  sędziego wyścigowego, licencji na trenowanie koni 
można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary”. Istotne  
w ocenie Sądu jest użycie sformułowania „można udzielić” 
a nie np. „można wydać” co oznacza ewidentnie, że doty-
czy ono uprawnienia a nie jedynie licencji jako dokumentu. 
Skoro zatem licencji można udzielić dopiero po wykona-
niu kary to bez wątpienia jej zawieszenie może wykraczać 
poza okres na jaki została udzielona. Posiłkować się  
w tym miejscu należy także wykładnią funkcjonalną - gdy-
by faktycznie zawieszenie licencji możliwe byłoby tylko na 
okres jej posiadania, zdaniem Sądu ustawodawca nie za-
warłby w art. 21 c cytowanego ustępu 3. Nadto w sytuacji 
gdy licencja zawsze udzielana jest na dany rok kalenda-
rzowy w sytuacji takiej jak w przedmiotowej sprawie gdy 
orzeczenie o zawieszeniu miało miejsce pod koniec roku -  
w grudniu 2018 r. idąc tokiem rozumowania obrońcy 
uznać by należało, że takie orzeczenie jest w zasadzie 
niemal niemożliwe, bowiem zawieszenie takie mogło-
by obowiązywać jedynie do 31 grudnia. Art, 24 ustawy 
zawiera katalog kar dyscyplinarnych, które różnią się 
surowością. Dostrzega to także obrońca w dalszej czę-
ści zażalenia powołując się na zarzut rażącej niewspół-
mierności kary. Gdyby jednak przyjąć iż zawieszenie 
licencji jest możliwe jedynie na okres jej obowiązywania 
orzeczenie kary surowszej niż grzywna wobec Wiesława 



96

Kryszyłowicza byłoby właściwie niemożliwe, podczas gdy 
celem kary zawieszenia licencji jest wyeliminowanie na 
określony czas osób niepożądanych w treningu koni. Stąd 
uznać należało, iż kara wymierzona obwinionemu jest jak 
najbardziej znana ustawie, a jej granice czasowe również 
jej nie naruszają.
 Za polemiczny jedynie z prawidłowymi ustaleniami 
Komisji Odwoławczej Sąd uznał również zarzut błędu  
w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orze-
kania, a mający istotny wpływ na jego treść (art. 438 pkt 
3 kpk) poprzez bezpodstawne przyjęcie, że kobalt stanowi 
niedozwolony środek dopingujący stosowanie do treści 
załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regula-
minu wyścigów konnych, w sytuacji gdy załącznik ten nie 
wymienia kobaltu jako środka dopingującego. W zakresie 
tego zarzutu, Sąd również podzielił w pełni rozważania 
Komisji Odwoławczej, zawarte w uzasadnieniu zaskarżo-
nego orzeczenia W ocenie Sądu, Komisja Odwoławcza 
słusznie uznała, że kobalt stanowi jeden z niedozwolo-
nych środków odwoławczych, zawartych w wykazie sub-
stancji niedozwolonych, znajdującym się w Załączniku nr 
6 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów 
konnych. Zgodnie z ust. 1 pkt 6) tego załącznika, niedo-
zwolonymi środkami dopingującymi dla koni są substancje 
uznane przez IFHA za niedozwolone środki dopingujące 
dla koni. Przepisy IFHA ustanawiają próg dopuszczalnego 
stężenia kobaltu w organizmie konia - 100 ng/ml. Tym sa-
mym Sąd uznał, że na podstawie analizy zgromadzonego 
materiału dowodowego, Komisja Odwoławcza prawidło-
wo uznała, że pobrana od ogiera Rammas Ąl Khalediah  
i Octobermen oraz klaczy Basalah Al Khalediah próba do-
pingowa potwierdziła przekroczenie dozwolonego progu 
poziomu kobaltu w organizmie.
 Ostatnim zarzutem podniesionym w odwołaniu był 
zarzut niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 kpk).
Przesłanka rażącej niewspółmierności kary jest spełnio-
na tylko wtedy, gdy na podstawie ustalonych okoliczności 
sprawy, które powinny mieć decydujące znaczenie dla wy-
miaru kary, można przyjąć, że występuje wyraźna różnica 
między karą wymierzoną a karą, która powinna zostać wy-
mierzona w wyniku prawidłowego zastosowania dyrektyw 
wymiaru kary oraz zasad ukształtowanych przez orzecz-
nictwo.” Pogląd powyższy prezentowany był wielokrotnie 
między innym w wyroku Sądu Apelacyjnego w warszawie 
31.10.2018 r. II AKa 284/2018
 Słusznie zauważyła Komisja Odwoławcza, iż obwinio-
ny dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego wielokrotnie 
co wpływało w sposób zasadniczy na stopień społecznej 
szkodliwości czynu, jak również stopień zawinienia. Abso-
lutnie niezasadnym jest w ocenie Sądu odwoływanie się 
przez obrońcę do innych orzeczeń Komisji Odwoławczej 
w zakresie kary, obrońca bowiem nie dostrzega, iż sprawa 
objęta orzeczeniami 02/2019 r. dotyczyła jedynie jednego 
konia i jednej sytuacji podczas gdy obwiniony dopuścił się 
przedmiotowego przewinienia czterokrotnie kwestionując 
jednocześnie niedopuszczalność stosowania kobaltu.  

W takiej sytuacji jedynie kara wymierzona przez Komisję 
Odwoławczą orzeczeniem nr 03/2019 spełni funkcje kary 
sprawiedliwiej, a jednocześnie uświadomi obwinionemu 
naganność jego zachowania i zobliguje do wyeliminowa-
nia tego typu zachowani na przyszłość.
 Mając powyższe na uwadze Sąd postanowił jak  
w sentencji
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