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WROCŁAW – ORZECZENIA KOMISJI TECHNICZNEJ
nr 1 z dnia 5 maja 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać pr.
dż. A. Chopyka karą finansową w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za zmylenie trasy w gonitwie nr 4
(W4) w dniu 5 maja 2019 r.
Uzasadnienie: W dniu 5 maja 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 4 (W4) pr. dż. A. Chopyk dosiadający konia
z nr 2 Celadon zamiast wyznaczonej w ramach przebiegu
trasy gonitwy przeszkody nr 10, przejechał przez przeszkodę nr 28. Komisja Techniczna przesłuchała pr. dż. A.
Chopyka, który przyznał się do zmylenia trasy i wyjaśnił,
że z uwagi na wielość przeszkód w gonitwie nie zapamiętał dokładnego przebiegu trasy. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7 oraz §115 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje
odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz z
uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 2 z dnia 5 maja 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać k.
dż. R. Bensa karą finansową w wysokości 200 zł (słownie:
dwieście złotych) za zmylenie trasy w gonitwie nr 4 (W4)
w dniu 5 maja 2019 r.
Uzasadnienie: W dniu 5 maja 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 4 (W4) k. dż. R. Bens dosiadający konia
z nr 8 Lancaster Rose zamiast wyznaczonej w ramach
przebiegu trasy gonitwy przeszkody nr 10, przejechał
przez przeszkodę nr 28. Komisja Techniczna przesłuchała k. dż. R. Bensa, który przyznał się do zmylenia trasy
i wyjaśnił, że nie zapamiętał dokładnego przebiegu trasy,
a w czasie gonitwy zasugerował się także torem jazdy
konia z nr 2 Celadon, który biegł przed nim. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7 oraz §115 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję

Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 3 z dnia 12 maja 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
dż. Natalię Hendzel karą finansową w wysokości 100
zł (słownie: sto złotych) za użycie w gonitwie nr 3 bata
w stosunku do konia wygrywającego z przewagą gonitwę,
który w wyniku uderzenia nie przyspieszał.
Uzasadnienie: W dniu 12 maja 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 3 (W10) dż. Natalia Hendzel dosiadająca konia z nr 7 kl. Jam Vladyslava na prostej finiszowej
dwukrotnie uderzyła dosiadanego konia batem w sytuacji,
gdy koń ze znaczną przewagą wygrywał gonitwę, biegł
mocnym, równym tempem, nie zwalniał, a nawet zyskiwał względem innych koni. Żadne z kwestionowanych
przez Komisję Techniczną uderzeń nie miało wpływu na
tempo jazdy konia, nie spowodowało jego przyspieszenia.
Nie znajdowało także innego uzasadnienia w kontekście
przebiegu gonitwy. Komisja Techniczna przesłuchała dż.
Natalię Hendzel, która po okazaniu jej nagrania video
oświadczyła, że zgadza się z oceną Komisji Technicznej.
Nie negowała swojego przewinienia. Podkreśliła, że nie
było dużo uderzeń, które mogą być określone jako zbędne. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt
f oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 4 z dnia 12 maja 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
k.dż Petro Nakoniechnyi karą finansową w wysokości
200 zł (słownie: dwieście złotych) za nadużycie w gonitwie
nr 6 bata w stosunku do konia z nr 4 (Mobecq) na prostej
finiszowej (9 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 12 maja 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 6 (W13) k. dż. Petro Nakoniechnyi dosiadający konia z nr 4 og. Mobecq na prostej finiszowej dziewięciokrotnie uderzył dosiadanego konia batem. Obwiniony
nie negował swojego przewinienia. Wobec powyższego
należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt
d oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
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Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 5 z dnia 12 maja 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
st. u. Karolinę Dynarowską karą finansową w wysokości
300 zł (słownie: trzysta złotych) za nadużycie w gonitwie
nr 7 bata w stosunku do konia z nr 2 (Estufin) na prostej
finiszowej (13 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 12 maja 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 7 (W14) st. u. Karolina Dynarowska
dosiadająca konia z nr 2 og. Estufin na prostej finiszowej
uderzyła dosiadanego konia batem 13 razy. Obwiniona
nie negowała swojego przewinienia. Wobec powyższego
należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt
d oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 6 z dnia 12 maja 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać k. dż. Błażeja Giedyka karą finansową w wysokości
300 zł (słownie: trzysta złotych) za nadużycie w gonitwie
nr 7 bata w stosunku do konia z nr 8 (Pride) na prostej
finiszowej (7 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 12 maja 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 7 (W14) k. dż. Błażej Giedyk dosiadający konia z nr 8 og. Pride na prostej finiszowej uderzył
dosiadanego konia batem 7 razy. Naruszenie to miało
miejsce po raz kolejny w bieżącym sezonie wyścigowym.
Obwiniony nie negował swojego przewinienia. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt
d oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
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z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 7 z dnia 2 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
dż Antona Turgaeva karą finansową w wysokości 300 zł
(słownie: trzysta złotych) za nadużycie w gonitwie nr 4
(W18) bata w stosunku do konia z nr 11 (Diora) na prostej
finiszowej (7 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 2 czerwca 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 4 (W18) dż. Anton Turgaev dosiadający
konia z nr 11 kl. Diora na prostej finiszowej siedmiokrotnie
uderzył dosiadanego konia batem. To przewinienie zaistniało po raz kolejny w bieżącym sezonie wyścigowym.
Obwiniony nie negował swojego przewinienia. Wobec
powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt
d oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 8 z dnia 2 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
właściciela konia Czumbalalajka – M. Gołębiowską karą finansową w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
za niedostarczenie do gonitwy nr 6 (W20) kurtki wyścigowej i czapki w barwach zgodnych z zarejestrowanymi.
Uzasadnienie: W dniu 2 czerwca 2019 r. st. u. S. Abaev
wziął udział w gonitwie nr 6 (W20) na koniu Czumbalalajka
w kurtce wyścigowej i czapce w barwach innych niż te,
które zostały zarejestrowane dla stajni S.I.L. Krasnystaw.
Trener konia M. Borkowski poinformował Komisję
Techniczną telefonicznie, że właściciel nie dostarczył do
gonitwy kurtki wyścigowej i czapki we właściwych barwach wyścigowych. Wobec powyższego należało orzec
jak w sentencji.
Podstawa prawna: §32 ust. 2, §37 ust. 2 pkt 1 i 7 oraz
§116 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz

z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 9 z dnia 2 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
właściciela konia Surin – Vaclava Vocetkę karą finansową w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
za rażące naruszenie porządku na terenie należącym do
wyścigów konnych.
Uzasadnienie: W dniu 2 czerwca 2019 r. Vaclav Vocetka
właściciel konia Surin po gon. 7 (po upadku jeźdźca, gdy
koń biegał luzem po torze) samowolnie i wbrew komunikatom obsługi toru wbiegł na bieżnię toru wyścigowego i podjął próby zatrzymania konia, a kolejno na tle czynności podejmowanych przez pracowników organizatora wyścigów
używał wobec nich słów obraźliwych, gróźb oraz naruszył
nietykalność osobistą jednego z pracowników. Kolejno
krzyczał i zachowywał się agresywnie wobec sędziego
startera Moniki Liebenthal i Damiana Walawendera, nie
wykonywał poleceń sędziego. Następnie zachowywał sie
również prowokacyjnie i nieodpowiednio w toku rozmowy
z członkami Komisji Technicznej. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 7 oraz §113 ust. 1 pkt 9
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536) w zw. z art. 23 pkt 4
ustawy o wyścigach konnych.
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 10 z dnia 9 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać trenera Tadeusza Dębowskiego karą pieniężną w wysokości
150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za naruszenie przepisów
regulaminu wyścigów konnych polegające na niezapewnieniu właściwego osiodłania konia nr 3 og. Diablo w gonitwie nr 1 (W22).
Uzasadnienie: Komisja Techniczna na podstawie własnych obserwacji, a także analizy zapisu video oraz po
przesłuchaniu jeźdźca M. Wyrzyk (telefonicznie) oraz
trenera T. Dębowskiego ustaliła, iż trener nie zapewnił
właściwego osiodłania konia nr 3 og. Diablo w gonitwie

nr 1 (W22), co spowodowało zsunięcie się siodła i upadek
jeźdźca w połowie dystansu gonitwy. Wobec powyższego
należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §34 ust. 2 pkt 4, §113 ust. 1 pkt 9 oraz
§37 ust. 2 pkt 1 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje
odwołanie do Komisji Odwoławczej.
Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie
3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie
odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej
przez Komisję Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną
wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz
PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 11 z dnia 9 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać dż.
Victora Popova karą finansową w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za nadużycie w gonitwie nr 2 bata
w stosunku do konia z nr 1 (Wiosenna Róża) na prostej
finiszowej (7 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 9 czerwca 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 2 (W23) dż. Victor Popov dosiadający
konia z nr 1 kl. Wiosenna Róża na prostej finiszowej siedmiokrotnie uderzył dosiadanego konia batem. Obwiniony
nie negował swojego przewinienia. Wobec powyższego
należało orzec jak w sentencji. Podstawa prawna: §37
ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt d oraz §113 ust 1 pkt 9
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 12 z dnia 9 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
st. u. Jana Kołakowskiego karą finansową w wysokości
200 zł (słownie: dwieście złotych) za nadużycie w gonitwie
nr 2 bata w stosunku do konia z nr 8 (Sagitta) na prostej
finiszowej (7 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 9 czerwca 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 2 (W23) st. u. Jan Kołakowski dosiadający konia z nr 8 kl. Sagitta na prostej finiszowej siedmiokrotnie uderzył dosiadanego konia batem. Obwiniony
nie negował swojego przewinienia. Wobec powyższego
należało orzec jak w sentencji.
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Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt d
oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 13 z dnia 28 lipca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać dż.
Jana Vernera karą finansową w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za nieutrzymanie w gonitwie
nr 2 (W41) wagi zgodnej z ustaloną przed gonitwą.
Uzasadnienie: W dniu 28 lipca 2019 r. po gonitwie nr 2
(W41) waga dż. Jana Vernera dosiadającego konia z nr 12
og. El Furut sprawdzona po gonitwie była o 300 g niższa,
od wagi ustalonej przed gonitwą, o czym poinformował
sędzia u wagi. Obwiniony nie negował swojego przewinienia. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §36 ust. 2 pkt 7 oraz §113 ust 1 pkt 9
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 14 z dnia 29 lipca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych Partynice. W dniu 23 lipca 2019 r., Polski Klub
Wyścigów Konnych otrzymał wynik z Laboratoire des
Courses Hippiques w Verrieres le Buisson (Francja) potwierdzający obecność substancji prawnie zabronionych
w badanej próbie, pobranej od klaczy Jam Romana
w dniu 23 czerwca 2019 r, po gonitwie nr 4 (W31).
Poinformowano trenera, będącego jednocześnie właścicielem klaczy, o wyniku pierwszej próbki (A) trener nie
wniósł o przeprowadzenie badania drugiej próbki (B).
Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna postanowiła zdyskwalifikować klacz Jam Romana z I-go miejsca w gonitwie nr 4 (W31) rozegranej 23 czerwca 2019 r.
na torze we Wrocławiu. Jednocześnie Komisja Techniczna
ustaliła następujący wynik gonitwy:
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I m-ce – Zawieja (6); II m-ce – Kolada (3); III m-ce –
Dabadiyan (4); IV m-ce – Tessa (5); V m-ce – Zryw (1); 0.
Jam Romana (7) – 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 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U.
z 18 kwietnia 2016r, poz. 536) w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 regulaminu wyścigów konnych.
Uzasadnienie: W dniu 23 czerwca 2019 r, na wniosek
Komisji Technicznej od klaczy Jam Romana, po gonitwie
nr 4 (W31) pobrana została próba w celu zbadania na zawartość w organizmie konia substancji prawnie zabronionych. W dniu 23 lipca 2019 r, z Laboratoire des Courses
Hippiques w Verrieres le Buisson (Francja) do Polskiego
Klubu Wyścigów Konnych wpłynął wynik informujący
o obecności substancji prawnie zabronionej w badanej
próbce (A). W dniu 23 lipca 2019, trener będący jednocześnie właścicielem konia został telefonicznie poinformowany o obecności substancji prawnie zabronionej w próbce
(A). W dniu 28 lipca 2019 r, otrzymał pismo informujące
o tym fakcie. W tym samym dniu Roman Piwko oświadczył
na piśmie z o rezygnacji z przeprowadzenia badania próbki (B). Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna
postanowiła jak w sentencji.
Od powyższego orzeczenia właścicielowi konia przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Komisji Technicznej.
nr 15 z dnia 11 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
trenera Tomasza Pastuszkę karą pieniężną w wysokości
50 zł (pięćdziesiąt złotych) za naruszenie przepisów regulaminu wyścigów konnych polegające na niedoprowadzenie konia z nr 6 klacz Say Szumawa w gonitwie nr 1
(W48) na miejsce wskazane przez organizatora wyścigów
konnych na 30 minut przed rozpoczęciem gonitwy.
Uzasadnienie: Komisja Techniczna na podstawie informacji od sędziego u wagi a także własnych obserwacji,
ustaliła, iż trener Tomasz Pastuszka nie doprowadził konia
z nr 6 - klaczy Say Szumawa w gonitwie nr 1 (W48) na
miejsce wskazane przez organizatora wyścigów konnych
na 30 minut przed rozpoczęciem gonitwy. Obwiniony trener nie negował swego przewinienia. Wobec powyższego
należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §34 ust. 2 pkt 1 w zw. z §63, §113 ust.
1 pkt 9 oraz §37 ust. 2 pkt 1 i 7 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016,
poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję

Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 16 z dnia 11 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
trenera Cestmira Olehlę karą pieniężną w wysokości
50 zł (pięćdziesiąt złotych) za naruszenie przepisów regulaminu wyścigów konnych polegające na niedoprowadzenie konia z nr 1 klacz Colombina w gonitwie nr 1 (W48) na
miejsce wskazane przez organizatora wyścigów konnych
na 30 minut przed rozpoczęciem gonitwy.
Uzasadnienie: Komisja Techniczna na podstawie informacji od sędziego u wagi a także własnych obserwacji,
ustaliła, iż trener Cestmir Olehla nie doprowadził konia
z nr 1 - klaczy Colombina w gonitwie nr 1 (W48) na miejsce wskazane przez organizatora wyścigów konnych na
30 minut przed rozpoczęciem gonitwy. Obwiniony trener
nie negował swego przewinienia. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §34 ust. 2 pkt 1 w zw. z §63, §113 ust.
1 pkt 9 oraz §37 ust. 2 pkt 1 i 7 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016,
poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 17 z dnia 11 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
trenera Janę Novakovą karą pieniężną w wysokości
50 zł (pięćdziesiąt złotych) za naruszenie przepisów regulaminu wyścigów konnych polegające na niedoprowadzeniu konia z nr 3 – Haveyoueverseen w gonitwie nr 1
(W48) na miejsce wskazane przez organizatora wyścigów
konnych na 30 minut przed rozpoczęciem gonitwy.
Uzasadnienie: Komisja Techniczna na podstawie informacji od sędziego u wagi a także własnych obserwacji,
ustaliła, iż trener Jana Novakova nie doprowadziła konia
z nr 3 – klacz Haveyoueverseen w gonitwie nr 1 (W48) na
miejsce wskazane przez organizatora wyścigów konnych
na 30 minut przed rozpoczęciem gonitwy. Obwiniony trener nie negował swego przewinienia. Wobec powyższego
należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §34 ust. 2 pkt 1 w zw. z §63, §113 ust.
1 pkt 9 oraz §37 ust. 2 pkt 1 i 7 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016,
poz. 536).

Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 18 z dnia 11 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
trenera Tomasza Pastuszkę karą pieniężną w wysokości
100 zł (stu złotych) za naruszenie przepisów regulaminu
wyścigów konnych polegające na wejściu na tor wyścigowy w trakcie rozgrywania gonitwy nr 1 (W48) nie będąc
osobą wyznaczoną przez organizatora wyścigów, a także
bez wiedzy i zgody Komisji Technicznej.
Uzasadnienie: Komisja Techniczna na podstawie informacji uzyskanych od pr. dż. Andryiia Chopyka a także
własnych obserwacji, ustaliła, iż trener Tomasz Pastuszka
wszedł w czasie rozgrywania gonitwy nr 1 (W48) na
bieżnię toru wyścigowego nie będąc osobą wyznaczoną
przez organizatora wyścigów, a także bez wiedzy i zgody
Komisji Technicznej. Wobec powyższego należało orzec
jak w sentencji.
Podstawa prawna: §111 ust. 2 i §113 ust. 1 pkt 9 oraz
§37 ust. 2 pkt 1 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 19 z dnia 11 sierpnia 2019
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
trenera Roberta Świątka karą pieniężną w wysokości
50 zł (pięćdziesiąt złotych) za naruszenie przepisów regulaminu wyścigów konnych polegające na niedoprowadzeniu koni z nr 4, 5 i 6 – wałach Zew, ogier Kazal, wałach
Dabadiyan w gonitwie nr 4 (W51) na miejsce wskazane
przez organizatora wyścigów konnych na 30 minut przed
rozpoczęciem gonitwy.
Uzasadnienie: Komisja Techniczna na podstawie informacji od sędziego u wagi a także własnych obserwacji, ustaliła, iż trener Robert Świątek nie doprowadził koni nr 4, 5 i 6
– wałach Zew, ogier Kazal, wałach Dabadiyan w gonitwie
nr 4 (W51) na miejsce wskazane przez organizatora wyścigów konnych na 30 minut przed rozpoczęciem gonitwy.
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Obwiniony trener nie negował swego przewinienia. Wobec
powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §34 ust. 2 pkt 1 w zw. z §63, §113 ust.
1 pkt 9 oraz §37 ust. 2 pkt 1 i 7 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016,
poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 20 z dnia 11 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
Adama Łabędzkiego jako właściciela koni (w tym konia Nider w gonitwie nr 4) karą pieniężną w wysokości
500 zł (pięciuset złotych) za naruszenie przepisów regulaminu wyścigów konnych polegające na zakłócaniu porządku na terenie wyścigów po gonitwie nr 4 (W51), w tym
używając obraźliwych określeń wobec trenera Roberta
Świątka w związku wykonywaną przez ww. funkcją na
wyścigach.
Uzasadnienie: Komisja Techniczna na podstawie zawiadomienia złożonego przez trenera Roberta Świątka
oraz po przesłuchaniu wskazanego przez w/w świadka
w osobie Tadeusza Sieradzkiego, a nadto po przesłuchaniu Adama Łabędzkiego ustaliła, że występując jako właściciel koni, w tym konia Nider uczestniczącego w gonitwie
nr 4 (W51) z nr 2, po gonitwie nr 4 zakłócił porządek na
terenie wyścigów, w tym poprzez atak słowny oraz używając obraźliwych określeń wobec trenera Roberta Świątka
w związku wykonywaną przez w/w funkcją na wyścigach (trener koni Zew, Kazal i Dabadiyan w tej gonitwie)
i w obecności osób trzecich. Nadto Adam Łabędzki stawił
się przed Komisją Techniczną wydzielając wyraźną woń
alkoholu. Przyznał, że spożywał przebywając na wyścigach piwo – bez określenia jego ilości, odmówił poddania
się badaniu trzeźwości, a także podpisania jakichkolwiek
dokumentów sporządzonych w toku czynności Komisji
Technicznej. Wobec powyższego Komisja Techniczna
uznała zachowanie Adama Łabędzkiego za rażące naruszenie porządku na terenie toru wyścigowego, zatem
należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §113 ust. 1 pkt 9 oraz §37 ust. 2 pkt
1 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośred8

nictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 21 z dnia 11 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
pr. dż. Ulana Kozhomkulova karą pieniężną w wysokości
50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za naruszenie obowiązku związanego z wywiązywaniem się z przestrzegania najniższej wagi, pod jaką jeździec zadeklarował się
dosiadać koni w sezonie 2019.
Uzasadnienie: W dniu 8 sierpnia 2019 roku pr. dż. Ulan
Kozhomkulov w gonitwie nr 6 (W53) dosiadał konia ze
zwiększoną wagą o 2 kg tzn. 59 kg. Zgodnie z oświadczeniem złożonym do Klubu najniższa waga, pod którą
jeździec zadeklarował się dosiadać koni w sezonie 2019
roku, miała wynosić 57 kg. Tym samym jeździec naruszył
obowiązek związany z pisemnym oświadczeniem złożonym do PKWK. Wobec powyższego należało orzec jak
w sentencji.
Podstawa prawna: §36 ust. 2 pkt 5, §113 ust 1 pkt 9 oraz
§37 ust. 2 pkt 1 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 22 z dnia 18 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
trenera Roberta Świątka karą pieniężną w wysokości
50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za nieprzygotowanie
dla konia z nr 7 w gonitwie nr 2 (W55) barw wyścigowych
stajni Hagerhof.
Uzasadnienie: W dniu 18 sierpnia 2019 roku pr. dż. Ulan
Kozhomkulov w gonitwie nr 2 (W55) dosiadał konia
z nr 7 (GH Anisa) w barwach innych niż te, które zostały
zarejestrowane dla stajni Hagerhof. Komisja Techniczna
na podstawie informacji od sędziego u wagi ustaliła, że
trener Robert Świątek dostarczył jedną kurtkę wyścigową,
a w gonitwie startowały dwa konie ze stajni Hagerhof.
Przesłuchany telefonicznie Robert Świątek oświadczył, że
omyłkowo przygotował barwy podobne, a w dniu gonitwy
okazało się, że nie są to barwy stajni Hagerhof. Wobec
powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7 oraz §113 ust. 1
pkt 9 w zw. z §34 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016,
poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje
odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz z
uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 23 z dnia 18 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych- Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać st.
u. Konrada Brygiera karą finansową w wysokości 200 zł
(słownie: dwieście złotych) za nadużycie w gonitwie nr 3
(W56) bata w stosunku do konia z nr 4 (Witalia) na prostej
finiszowej (9 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 18 sierpnia 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 3 (W56) st. u. Konrad Brygier dosiadający konia z nr 4 klaczy Witalia na prostej finiszowej dziewięciokrotnie uderzył dosiadanego konia batem. Obwiniony
nie negował swojego przewinienia. Wobec powyższego
należało orzec jak w sentencji. Podstawa prawna: §37
ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt d oraz §113 ust 1 pkt 9
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje
odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz z
uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 24 z dnia 18 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać dż.
Jabuba Pavlička (Czechy) karą finansową w wysokości
200 zł (słownie: dwieście złotych) za nadużycie, w gonitwie nr 5, (W58) bata w stosunku do konia z nr 4 (Shuri)
na prostej finiszowej (10 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 18 sierpnia 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 5 (W58) dż. Jakub Pavliček dosiadający
konia z nr 4 klaczy Shuri, na prostej finiszowej dziesięciokrotnie uderzył dosiadanego konia batem. Przekroczył
tym samym dopuszczalną liczbę pobudzeń, określoną w
Regulaminie Wyścigów Konnych, która wynosi 6 razy.
Obwiniony nie negował swojego przewinienia. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt d
oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 25 z dnia 9 września 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
k. dż. Dominika Pastuszkę karą finansową w wysokości
400 zł (słownie: czterysta złotych) za nadużycie w gonitwie nr 3 (W62) bata w stosunku do konia z nr 3 (Newman)
na prostej finiszowej (co najmniej 12 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 9 września 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 3 (W62) k. dż. Dominik Pastuszka
dosiadający konia z nr 3 – wałach Newman na prostej
finiszowej kilkunastokrotnie uderzył dosiadanego konia
batem. Obwiniony nie negował swojego przewinienia.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt
d oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 26 z dnia 9 września 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
pr. dż. Lukaśa Sloupa karą finansową w wysokości 200 zł
(słownie: dwieście złotych) za nadużycie w gonitwie nr 3
(W62) bata w stosunku do konia z nr 6 (Kifaaya) na prostej
finiszowej (9 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 9 września 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 3 (W62) pr. dż. Lukaś Sloup dosiadający konia z nr 6 – wałach Kifaaya na prostej finiszowej dziewięciokrotnie uderzył dosiadanego konia batem.
Obwiniony nie negował swojego przewinienia. Wobec
powyższego należało orzec jak w sentencji. Podstawa
prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt d oraz §113 ust
1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
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z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 27 z dnia 9 września 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
k. dż. Dominika Pastuszkę karą finansową w wysokości
600 zł (słownie: sześćset złotych) za nadużycie w gonitwie
nr 5 (W64) bata w stosunku do konia z nr 2 (Larizano) na
prostej finiszowej (15 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 9 września 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 5 (W64) k. dż. Dominik Pastuszka
dosiadający konia z nr 2 – wałach Larizano na prostej
finiszowej piętnastokrotnie uderzył dosiadanego konia
batem. Obwiniony nie negował swojego przewinienia.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt
d oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 28 z dnia 9 września 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia protestu dż. Małgorzaty Kryszyłowicz nie uwzględnić.
Uzasadnienie: W dniu 9 września 2019 r. po gonitwie nr
7 (W66) dż. Małgorzata Kryszyłowicz dosiadająca konia
z nr 1 – klacz Top Safety (ostatnie – 6 miejsce w gonitwie)
złożyła protest przeciwko dosiadającej konia z nr 2 – klacz
Colombina (5 miejsce w gonitwie) u. Veronice Olehlovej
o to, że na ok. 100 m przed celownikiem zajechała jej
drogę, zmuszając do zaprzestania walki o zajęcie lepszego miejsca, na skutek czego zajęła ostatnie miejsce
w gonitwie, mając realne szanse na miejsce 5, płatne.
Przesłuchana obwiniona oświadczyła, że koń Colombina
był pod koniec gonitwy zmęczony i nie pobudzała go już,
pozwalając galopować swobodnie, mając przekonanie, że
ostatni koń Top Safety jest w znacznej odległości. Kiedy
zobaczyła, że koń ten dosiadany przez M. Kryszyłowicz
zaczyna się zbliżać, zaczęła wysyłać konia, który przyspieszył. Zmiany kierunku jazdy klaczy Colombina nie
miały miejsca i nie doszło do przeszkodzenia klaczy Top
Safety.
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Komisja Techniczna obserwowała gonitwę, w szczególności konie kończące ją za stawką, z uwagi na brak ich obrazu na nagraniach video. Ustalonono na tej podstawie, że
mimo pobudzania konia Top Safety przez M. Kryszyłowicz
koń ten nie przyśpieszał w stopniu umożliwiającym walkę
z klaczą Colombina o 5 miejsce. Między końmi tymi nie
doszlo do kontaktu, nie było konieczne wstrzymanie klaczy Top Safety na skutek zachowania klaczy Colombina.
Dż. M. Kryszyłowicz miała kilka metrów wolnego pola po
swojej lewej stronie by wykonywać wszelkie manewry
i poprowadzić konia. Uderzała batem kilkukrotnie klacz
Top Safety na ostatnich metrach wyścigu nie zyskując
względem innych koni. Wobec powyższego należało
orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca
2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia wnoszącemu protest przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie
wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej.
nr 29 z dnia 22 września 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice. W dniu 29 sierpnia 2019 r., Polski
Klub Wyścigów Konnych otrzymał wynik z Laboratoire des
Courses Hippiques w Verrieres le Buisson (Francja) potwierdzający obecność substancji prawnie zabronionych
w badanej próbie, pobranej od klaczy Jam Romana w dniu
11 sierpnia 2019 r, po gonitwie nr 6 (W53). Poinformowano
trenera, będącego jednocześnie właścicielem klaczy,
o wyniku pierwszej próbki (A) trener nie wniósł o przeprowadzenie badania drugiej próbki (B).Mając na uwadze powyższe, Komisja Techniczna postanowiła zdyskwalifikować klacz Jam Romana z V miejsca w gonitwie nr 6 (W53)
rozegranej 11 sierpnia 2019 r. na torze we Wrocławiu.
Jednocześnie Komisja Techniczna ustaliła następujący
wynik gonitwy: I m-ce – Tebinio (3); II m-ce – Turfsonne
(2); III m-ce – Zarra (7); IV m-ce – Zawieja (1); V m-ce –
Essea (6); 0. Jam Romana (5) – dyskwalifikacja z V-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 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca
2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U.
z 18 kwietnia 2016r, poz. 536) w zw. z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 regulaminu wyścigów konnych.
Uzasadnienie: W dniu 11 sierpnia 2019 r, na wniosek
Komisji Technicznej od klaczy Jam Romana, po gonitwie nr 6 (W53) pobrana została próba w celu zbadania
na zawartość w organizmie konia substancji prawnie
zabronionych. W dniu 29 sierpnia 2019 r, z Laboratoire
des Courses Hippiques w Verrieres le Buisson (Francja)
do Polskiego Klub Wyścigów Konnych wpłynął wynik
informujący o obecności substancji prawnie zabronionej

w badanej próbce (A). W dniu 30 sierpnia 2019, trener
będący jednocześnie właścicielem konia został telefonicznie poinformowany o obecności substancji prawnie zabronionej w próbce (A). W dniu 8.09.2019 r, otrzymał pismo
informujące o tym fakcie. W dniu 8.09.2019 Roman Piwko
zrezygnował z przeprowadzenia badania drugiej próbki
(B) pismo z dnia 8.09.2019. Mając na uwadze powyższe,
Komisja Techniczna postanowiła jak w sentencji. Od powyższego orzeczenia właścicielowi przysługuje odwołanie
do Komisji Odwoławczej w terminie 3 (trzech) dni od daty
doręczenia wraz z uzasadnieniem - za pośrednictwem
Komisji Technicznej.
nr 30 z dnia 22 września 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice postanawia:
1. połączyć do wspólnego prowadzenia postępowania
w sprawie trenera Romana Piwko dot. ustalenia w wyniku
przeprowadzenia kontroli antydopingowej w organizmie
klaczy Jam Romana obecności hormonu testosteron
w stężeniu przekraczającym dopuszczalny poziom zgodnie z przepisami antydopingowymi – próby pobrane
w dniach 23 czerwca 2019 r. po gonitwie nr 4 (W31) i 11
sierpnia 2019 r po gonitwie nr 6 (W53),
2. umorzyć postępowanie przeciwko trenerowi Romanowi
Piwko o popełnienie przewinień dyscyplinarnych z par.
113 ust. 1 pkt 5 oraz par. 113 ust. 1 pkt 9 w zw. z par.
34 ust. 2 pkt 1 in fine Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016r, poz.
536).
Uzasadnienie: W dniach 23 czerwca 2019 r. po gonitwie
nr 4 (W31) i 11 sierpnia 2019 r po gonitwie nr 6 (W53) pobrane zostały próby materiału do badań antydopingowych
od klaczy Jam Romana trenowanej przez Romana Piwko.
Na podstawie wyników badań otrzymanych z Laboratoire
des Courses Hippiques w Verrieres le Buisson (Francja)
ustalono, że w obu próbach obecny był hormon testosteron w stężeniu przekraczającym dopuszczalny poziom
zgodnie z przepisami antydopingowymi. Druga próba
została pobrana w związku z zapisaniem do kolejnej gonitwy konia, u którego uprzednio ustalono ww. sytuację.
Po powtórnym uzyskaniu pozytywnej próby antydopingowej koń został poddany przez właściciela szerszej diagnostyce, podczas której ustalono, iż przyczyną radykalnie
podwyższonego poziomu testosteronu jest masywna cysta jajnika, która podlegała resekcji. Z uwagi na podmiotowo-przedmiotową zbieżność obu spraw, dotyczących
tego samego konia, trenowanego przez tę samą osobę,
która była zarazem obwinionym w obu postępowaniach,
a także mając na uwadze fakt, iż pozytywne wyniki prób
antydopingowych związane były z tym samym zdarzeniem (przyczyną), Komisja Techniczna postanowiła jak
w pkt 1. Mając na uwadze brzmienie obowiązujących
przepisów wyścigowych, w tym w szczególności par. 113
ust. 1 pkt 5 oraz par. 113 ust. 1 pkt 9 w zw. z par. 34 ust.
2 pkt 1 in fine Rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016r,
poz. 536), które były podstawą prowadzenia czynności
z udziałem trenera Romana Piwko, gdzie w obu prawodawca posłużył się zwrotem „podanie niedozwolonych
środków dopingujących”, w sytuacji, gdy do podania dopingu nie doszło, zaś obecna w organizmie klaczy Jam
Romana substancja była pochodzenia fizjologicznego,
brak przesłanek dla ukarania trenera za którekolwiek
z ww., czy też inne objęte przepisami wyścigowymi przewinienie. W takim przypadku, uprzednio zainicjowane
przez Komisję Techniczną z urzędu postępowania, prowadzone łącznie, należało umorzyć, wobec niepopełnienia
czynu zabronionego.
nr 31 z dnia 22 września 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych – Partynice postanawia zdyskwalifikować zaprzęg nr 1 – Furnika (pow. Witold Sudoł) z powodu przejścia konia z tego zaprzęgu w gonitwie nr 2 (W68) w chód
inny niż czysty kłus na odcinku 200 m przed celownikiem.
Uzasadnienie: Koń z zaprzęgu nr 1 – Furnika (pow. Witold
Sudoł) przeszedł w gonitwie nr 2 (W68) w chód inny niż
czysty kłus na odcinku 200 m przed celownikiem. Komisja
Techniczna stwierdziła to na podstawie poczynionych obserwacji oraz analizy zapisu video. Wobec powyższego
należało orzec jak w sentencji. Podstawa prawna: §86
ust. 1 pkt 1 lit. b oraz §37 ust. 2 pkt 1 i 6 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016
r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia właścicielowi konia przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej.
nr 32 z dnia 22 września 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych – Partynice postanawia zdyskwalifikować zaprzęg nr 2 - Fulham (pow. Hubert Bagiński) z powodu
trzykrotnego przejścia konia z tego zaprzęgu w gonitwie
nr 2 (W68) w chód inny niż czysty kłus.
Uzasadnienie: Koń z zaprzęgu nr 2 - Fulham (pow. Hubert
Bagiński) przeszedł w gonitwie nr 2 (W68) w chód inny
niż czysty kłus trzykrotnie. Komisja Techniczna stwierdziła
to na podstawie własnych obserwacji oraz zapisu video.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §86 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz §37 ust. 2
pkt 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia właścicielowi konia przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej.
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nr 33 z dnia 22 września 2019 roku
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
dż. Natalię Hendzel karą finansową w wysokości 200 zł
(słownie: dwieście złotych) za nadużycie w gonitwie nr 3
(W69) bata w stosunku do konia z nr 1 (Pipasol) na prostej
finiszowej (7 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 22 września 2019 r. w czasie rozgrywania gonitwy nr 3 (W69) dż. Natalia Hendzel dosiadająca konia z nr 1 – kl. Pipasol na prostej finiszowej siedmiokrotnie uderzyła dosiadanego konia batem. Obwiniona
nie negował swojego przewinienia. Wobec powyższego
należało orzec jak w sentencji. Podstawa prawna: §37
ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt d oraz §113 ust 1 pkt 9
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 34 z dnia 22 września 2019 roku
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych- Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać trenera Roberta Świątka karą pieniężną w wysokości 100 zł
(słownie: sto złotych) za nieprzygotowanie dla konia z nr 3
w gonitwie nr 5 (W71) barw wyścigowych stajni Hagerhof.
Uzasadnienie: W dniu 22 września 2019 roku st. u.
Konrad Brygier w gonitwie nr 5 (W71) dosiadał konia z nr 3
(GH Amber) w barwach innych niż te, które zostały zarejestrowane dla stajni Hagerhof. Komisja Techniczna
na podstawie informacji od sędziego u wagi ustaliła,
że trener Robert Świątek dostarczył jedną kurtkę wyścigową, a w gonitwie startowały dwa konie ze stajni Hagerhof.
Przesłuchany telefonicznie Robert Świątek oświadczył,
że omyłkowo nie przygotował dwóch zestawów barw
stajni Hagerhof. Przy ustalaniu wysokości kary Komisja
Techniczna uwzględniła fakt, że przewinienie to jest kolejnym tr. Roberta Świątka, identycznym z poprzednio
już karanymi. Wobec powyższego należało orzec jak
w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7 oraz §113 ust. 1
pkt 9 w zw. z §34 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016,
poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
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Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 35 z dnia 13 października 2019 roku
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać dż.
Jakub Pavlička karą finansową w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za nadużycie w gonitwie nr 7 (W81)
bata w stosunku do konia z nr 2 (Ruler In Pink) na prostej
finiszowej (8 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 13 października 2019 r. w czasie
rozgrywania gonitwy nr 7 (W81) dż. Jakub Pavlicek dosiadający konia z nr 8 kl. Ruler In Pink na prostej finiszowej
uderzył dosiadanego konia batem 8 razy, przy czym uderzenia zadawał serią, nie oczekując, czy koń zareaguje
na takie pobudzanie. Obwiniony nie negował swojego
przewinienia. Wobec powyższego należało orzec jak
w sentencji.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt d
oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 36 z dnia 13 października 2019 roku
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych – Partynice postanawia unieważnić gonitwę nr
4 (W78) w dniu 13 października 2019 r.
Uzasadnienie: W dniu 13 października 2019 r. w czasie
rozgrywania gonitwy nr 4 (W78) podczas procedury startu do gonitwy nastąpiła awaria urządzeń wykorzystywanych w czasie startu, w tym z powodu awarii zasilania,
co uniemożliwiło przeprowadzenie gonitwy w warunkach
równości szans biorących w niej udział zaprzęgów.
W szczególności mimo ujawnienia takiej sytuacji przez
sędziego startera nie było także możliwe zatrzymanie
w porę startujących zaprzęgów, gdyż nie zadziałała syrena, skutkiem czego wyścig mimo ww. uchybień się odbył
na pełnym dystansie. Zarazem decyzja sędziego startera nie dotarła do powożących i żaden z zaprzęgów nie
powrócił na miejsce startu. Wobec powyższego należało
orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §87 w zw. z §78 ust. 1 pkt 2, a także
§83 w zw. z §72 ust. 1 pkt 1 oraz §37 ust. 2 pkt 1 i 4
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia właścicielowi konia biorącego udział w gonitwie przysługuje odwołanie do Komisji

Odwoławczej. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi
się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej.
nr 37 z dnia 20 października 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
k. dż. Dominika Pastuszkę karą finansową w wysokości
200 zł (słownie: dwieście złotych) za użycie w gonitwie nr
3 bata w stosunku do konia wygrywającego z przewagą
gonitwę.
Uzasadnienie: W dniu 20 października 2019 r. w czasie
rozgrywania gonitwy nr 3 (W84) k. dż. Dominik Pastuszka
dosiadający konia z nr 4 kl. Say Szumawa na prostej finiszowej trzykrotnie uderzył dosiadanego konia batem
w sytuacji, gdy koń ze znaczną przewagą wygrywał
gonitwę, biegł mocnym, równym tempem, nie zwalniał
(wygrana dowolnie – 24 długości). Żadne z kwestionowanych przez Komisję Techniczną uderzeń nie miało wpływu
na tempo jazdy konia, nie spowodowało jego przyspieszenia. Nie znajdowało także innego uzasadnienia w kontekście przebiegu gonitwy. Komisja Techniczna przesłuchała
k. dż. Dominika Pastuszkę, który po okazaniu mu nagrania video oświadczył, że nie wiedział, że ma taką przewagę nad innymi końmi. Ponadto koń odchodził do wnętrza
toru, gdzie biegał luzak. Komisja Techniczna nie uznała
ww. okoliczności za uzasadniające zachowanie jeźdźca,
w związku z czym postanowiła jak wyżej.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt
f oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 38 z dnia 20 października 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
trenera Małgorzatę Kryszyłowicz karą pieniężną w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za naruszenie
przepisów regulaminu wyścigów konnych polegające na
niezapewnieniu właściwego osiodłania konia nr 3 - kl.
Tracja, w gonitwie nr 4 (W85).
Uzasadnienie: Komisja Techniczna na podstawie własnych obserwacji, a także analizy zapisu video oraz po
przesłuchaniu (telefonicznie) trenera M. Kryszyłowicz
ustaliła, iż trener nie zapewniła właściwego osiodłania konia nr 3 - kl. Tracja w gonitwie nr 4 (W85), co spowodowało
zsunięcie się siodła w dystansie gonitwy. Obwiniona nie
negowała swojej odpowiedzialności za ujawnioną sytu-

ację. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Podstawa prawna: §34 ust. 2 pkt 4, §113 ust. 1 pkt 9 oraz
§37 ust. 2 pkt 1 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 39 z dnia 20 października 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
k. dż. Dominika Pastuszkę karą finansową w wysokości
800 zł (słownie: osiemset złotych) za nadużycie w gonitwie nr 3 bata w stosunku do konia na prostej finiszowej
(9 uderzeń).
Uzasadnienie: W dniu 20 października 2019 r. w czasie
rozgrywania gonitwy nr 5 (W86) k. dż. Dominik Pastuszka
dosiadający konia z nr 3 - wałach Turion, na prostej finiszowej dziewięciokrotnie uderzył dosiadanego konia
batem, co ustalono na podstawie obserwacji sędziów
i nagrania video. Komisja Techniczna przesłuchała k. dż.
Dominika Pastuszkę (telefonicznie), który nie negował
swego przewinienia. Komisja Techniczna przy ustalaniu
wysokości kary wzięła pod uwagę fakt, że powyższe
przewinienia się u obwinionego powtarzają, w bieżącym
dniu wyścigowym był już karany za niewłaściwe użycie
bata i przeprowadzono z nim rozmowę na ten temat, co,
podobnie jak wówczas orzeczona kara, okazało się nieskuteczne.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 7, §74 pkt 5 ppkt
d oraz §113 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 40 z dnia 20 października 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać trenera Iwonę Wróblewską karą finansową w wysokości 50 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych) za niezgłoszenie do Komisji
Technicznej zastępstwa, potwierdzonego na piśmie, podczas jej nieobecnosci w czasie rozgrywania gonitw.
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Uzasadnienie: Trener Iwona Wróblewska nie zgłosiła
do Komisji Technicznej zastępstwa, potwierdzonego na
piśmie, podczas jej nieobecności w czasie rozgrywania
gonitw w dniu 20 października 2019 roku.
Podstawa prawna: §34 ust. 2 pkt 6 w zw. z §113 ust. 1
pkt 9 oraz §37 ust. 2 pkt 1 i 7 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016,
poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
nr 41 z dnia 20 października 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu postanawia ukarać
trenera Adama Suchorzewskiego karą finansową w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za niezgłoszenie
do Komisji Technicznej zastępstwa, potwierdzonego na
piśmie, podczas jego nieobecnosci w czasie rozgrywania
gonitw.
Uzasadnienie: Trener Adam Suchorzewski nie zgłosił do
Komisji Technicznej zastępstwa, potwierdzonego na piśmie, podczas jego nieobecnosci w czasie rozgrywania
gonitw w dniu 20 października 2019 roku, przed doprowadzeniem konia Rainbow Rakti do miejsca wskazanego
przez organizatora. Komisja Techniczna nie miała wiedzy,
kto ma prawo podejmowania przewidzianych przepisami
wyścigowymi decyzji odnośnie startu konia oraz odpowiada za wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem i startem konia. W ocenie Komisji Technicznej
upoważnienie należy przedłożyć przed podjęciem przez
osobę upoważnioną czynności w zastępstwie nieobecnego trenera.
Podstawa prawna: §34 ust. 2 pkt 6 w zw. z §113 ust. 1
pkt 9 oraz §37 ust. 2 pkt 1 i 7 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016,
poz. 536)
Od powyższego orzeczenia osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz
z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez Komisję
Techniczną. Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę
pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz PKWK w terminie 14 dni od dnia doręczenia Orzeczenia.
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nr 42 z dnia 16 grudnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych Partynice postanawia unieważnić gonitwę nr 4
(W78) rozegraną w dniu 13 października 2019 r.
Podstawa prawna: §37 ust. 2 pkt 1 i 4, a także §87
w zw. z §78 ust. 1 pkt 2 oraz §83 w zw. z §72 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536) w zw. z art. 2 pkt 1
i 2 ustawy z dnia z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach
konnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 194).
Uzasadnienie: Orzeczenie niniejsze wydano w następującym stanie faktycznym - W dniu 13 października
2019 r. już w trakcie trwania gonitwy nr 4 (W78), członkowie Komisji Technicznej ujawnili, że w czasie rozgrywania
tej gonitwy, konkretnie podczas procedury startu, nastąpiła awaria urządzeń wykorzystywanych w czasie startu,
jak ustalono, z powodu awarii zasilania, co uniemożliwiło
przeprowadzenie gonitwy w warunkach równości szans
biorących w niej udział zaprzęgów. Mimo świadomości takiej sytuacji, sędziemu starterowi nie udało się zatrzymać
skutecznie w porę startujących zaprzęgów, gdyż nie zadziałała syrena, skutkiem czego powożący nie zatrzymali
się i pokonali zaplanowany, cały dystans gonitwy. W tej
sytuacji Komisja Techniczna orzeczeniem nr 36 wydanym
tuż po przeprowadzeniu gonitwy – tj. 13 października
2019 r. – gonitwę oznaczoną tego dnia jako nr 4 (W78)
unieważniła. Od powyższego Orzeczenia skutecznie odwołania wniosły osoby uprawnione, zgodnie z brzmieniem
§78 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie regulaminu wyścigów konnych z dnia z dnia
24 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 536 - dalej jako:
Rozporządzenie). Były to: Janusz Misiek (właściciel konia
z nr 11 - Baliverne Buroise oraz konia z nr 6 - Eden Pierji);
Patrycja Żakowska i Bartłomiej Żakowski (właściciele konia z nr 9 – Diable Maya); Teodora Koziorowska i Bogdan
Koziorowski (właściciele konia z nr 5 - Brandy Hornline);
Manuela Wasiak (właścicielka konia z nr 10 - Buzyrys);
Paweł Myśliwczyk (właściciel konia z nr 4 – Diego de
Busset); Anna Frontczak-Salivonchyk (właścicielka konia
z nr 7 - Barbariska). W wyniku rozpatrzenia ww. odwołań
Komisja Odwoławcza w Warszawie wydała orzeczenie nr
23/2019 z dnia 20 listopada 2019 r., którym uchyliła w całości skarżone orzeczenie nr 36 i przekazała sprawę Komisji
Technicznej do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu
Komisja Odwoławcza wyraziła pogląd, iż nie znajdowało
uzasadnienia w niniejszej sprawie zastosowanie przepisów §78 ust. 1 pkt 2 w zw. z §87 Rozporządzenia.
Po zwrotnym przekazaniu sprawy Komisja Techniczna
ponownie, wnikliwie i biorąc pod uwagę wszelkie aspekty
sprawy oraz racje stojące za osobami zainteresowanymi
jej rozstrzygnięciem, dokonała analizy zarówno uprzednio
dostępnego materiału, jak i przedsięwzięła inicjatywę, by
materiał ten uszczegółowić i uzupełnić. Wymaga już na
wstępie dostrzeżenia, że wszyscy wnoszący odwołanie
zgodnie przyznali – popierając tym samym kluczowe ustalenia Komisji Technicznej – iż gonitwa została rozegrana

z naruszeniem zasady równych szans, a także, że niewątpliwie doszło do awarii urządzeń wspomagających start,
która to awaria miała bezpośredni wpływ na zachowanie
koni, w szczególności z 5 zaprzęgów, które miały wystartować do gonitwy z pierwszego rzędu. Brak zwolnienia
elastycznej liny rozciągniętej w poprzek toru, a oznaczającej linię startu i kolejno jej zerwanie oraz lot w poprzek
bieżni toru wyścigowego (od wnętrza na zewnątrz toru)
spowodowały, iż konie z zaprzęgów nr 1-3, wobec pojawiania się przeszkody na ich drodze (sytuacja faktycznie
zbliżona do opisanej w §81 ust. 2 pkt 8 Rozporządzenia,
gdzie stan taki jest wskazany jako podstawa uznania
startu za nieważny przez sędziego startera), a zarazem
pobudzane przez powożących do poruszania się w przód,
zostały zmuszone do oddania skoku przez ww. linę, zaś
konie z zaprzęgów nr 4 i 5 zostały dodatkowo uderzone
w okolice klatki piersiowej i przednich nóg zerwaną i sprężającą się liną. To spowodowało, iż część koni biorących
udział w gonitwie przeszła do galopu (konkretnie konie
z nr: 1,2,3,4,5), a zatem zostały wybite z rytmu kłusa i
dalej zachowywały się nerwowo, wspinały się, co mogło
rzutować na pozycje zajmowane przez nie na otwarciu
gonitwy, a także na predyspozycje poszczególnych koni
do dalszego w pełni wartościowego uczestniczenia w gonitwie. Komisja Techniczna miała tu na uwadze:
- Po pierwsze to, iż kłusaki francuskie są końmi bardzo
pobudliwymi w wyścigu. A raz wybite w sposób nagły
z właściwego rytmu (także w aspekcie psychicznym, tj.
np. wystraszone), z dużym trudem dają się przywrócić
do normalnego prowadzenia w gonitwie. Nie było zatem
możliwe następcze ustalenie, na ile kolejność minięcia
celownika przez zaprzęgi była wynikiem pełnowartościowej rywalizacji wyścigowej, na ile zaś splotu okoliczności
zewnętrznych.
- Po drugie, już sytuacja przejścia koni z kilku zaprzęgów w galop na samym początku gonitwy mogła budzić
zasadne wątpliwości, jako że obowiązkiem obciążającym
powożących w takiej sytuacji było wstrzymanie (opanowanie) koni, po uprzednim zjechaniu na zewnątrz toru, aby
nie zyskiwać w dystansie wobec pozostałych zaprzęgów,
podczas gdy w czasie, kiedy ww. zaburzenie wystąpiło,
nie było miejsca na wykonanie takiego manewru bez narażania innych uczestników gonitwy na niebezpieczeństwo.
Jak widać, co Komisja Techniczna również rozważyła,
taki przebieg startu – w zależności od punktu widzenia
osób zainteresowanych, w szczególności zależnie od
miejsc zajętych przez poszczególne zaprzęgi na końcu
gonitwy – mógł rodzić obustronne zarzuty. Powożący,
trenerzy i właściciele koni z zaprzęgów nr 1-5 mogli
twierdzić, że stracili szanse na równorzędną rywalizację, podczas, gdy pozostali mogli zarzucać, że zaprzęgi
te były uprzywilejowane (vide: regulacja §84 ust. 1 pkt 2
Rozporządzenia), zwłaszcza gdyby Komisja Techniczna
zdecydowała w całokształcie sprawy, że uwzględniając
ww. awarię urządzeń startowych nie wlicza tak sprowokowanego galopu do podstaw potencjalnych dyskwalifikacji
zaprzęgów, w szczególności zgodnie z §86 ust. 1 pkt 1 lit.

g Rozporządzenia. Notabene, dla takiej arbitralnej decyzji Komisji Technicznej nie ma również żadnej podstawy
prawnej w Rozporządzeniu i taka, ewentualna decyzja
Komisji Technicznej tym bardziej zasługiwałaby na zarzut
dowolności. Dodatkowo pozycja zaprzęgów z nr 1-5 w tej
gonitwie była o tyle kontrowersyjna, że jak dowodzi wnikliwa analiza zapisu wideo ocenianej gonitwy, w trakcie startu do niej zaistniał bezdyskusyjnie falstart (tzn. start, który
nie był równy zgodnie z jego definicją z §81 ust. 2 pkt 7
Rozporządzenia). Byłby to zatem kolejny już, potencjalny
zarzut wobec jej prawidłowości jako takiej. W ramach prowadzonej analizy – choć nie było to aspektem kluczowym,
jakkolwiek wzmagało powagę następstw podejmowanych
decyzji Komisji Technicznej – uwzględniono również
(dotychczas nie wysłowiony wprost w stanowiskach
Komisji Technicznej) fakt, iż kwestionowana gonitwa nr
4 z dnia 13 października 2019 r. była rozgrywana jako
Mistrzostwa Polski Kłusaków. Tym samym z jednej strony
była to rywalizacja, w ramach której winny zostać dochowane najwyższe możliwe standardy jeżeli chodzi o zasady
fair play, z drugiej zaś strony Komisja Techniczna uznała
za niedopuszczalne przyznanie zaszczytnego tytułu mistrzowskiego (w wyniku ustalenia i zatwierdzenia wyniku
gonitwy pomimo stwierdzonych, tak licznych uchybień)
w świadomości, że zostały naruszone podstawowe, fundamentalne zasady leżące u podstaw rozgrywania wyścigów konnych.
Komisja Techniczna, konfrontując się z zarzutami podnoszonymi w odwołaniach wniesionych przez właścicieli
koni w omawianej gonitwie, pragnie także zwrócić uwagę, iż nie jest podmiotem powołanym do rozstrzygania
w przedmiocie potencjalnych roszczeń majątkowych
osób bezpośrednio zainteresowanych wynikiem danej
gonitwy, do dokonywania oceny ekspektatywy uzyskania
nagrody pieniężnej, jak również nie może się wypowiadać
odnośnie szczegółowych warunków rozgrywania gonitw
w części, za którą odpowiada dysponujący certyfikowanym przez PKWK torem organizator wyścigów konnych
(np. za techniczną sprawność używanego na torze sprzętu - dopuszczając tu w sposób najzupełniej oczywisty
także czynnik obiektywnie nieprzewidywalny, jak np. niespodziewaną awarię któregoś z urządzeń). Tymczasem
kierunki wywodów niektórych wniesionych odwołań od
orzeczenia nr 36 wyrażały, jak się zdaje, podobne oczekiwania, kierowane co prawda bezpośrednio do Komisji
Odwoławczej, ale pośrednio (poprzez zarzuty stawiane ww. orzeczeniu) także do Komisji Technicznej. Aby
odnieść się do tego – dość powszechnego w przedstawionych odwołaniach – stanowiska, Komisja Techniczna
pragnie zaakcentować, że za zachowanie podstawowych
zasad na wyścigach współodpowiedzialni są wszyscy
ich uczestnicy i osoby bezpośrednio zaangażowane,
w szczególności osoby wymienione w art. 23 ustawy
z dnia z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 194). Osoby te mają także obowiązek zapoznawania się z obowiązującymi regulacjami – zarówno tymi powszechnie obowiązującymi, jak i mającymi
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charakter miejscowy, np. stanowionymi dla danego toru,
w tym regulaminami organizatorów wyścigów. Wszyscy
oni także powinni reagować i zachować racjonalną ocenę
sytuacji w sytuacjach oczywistych i rażących naruszeń
tych zasad. Jednym z takich dokumentów, który praktycznie powinni realizować m. in. uczestnicy gonitw kłusaków,
jest instrukcja „Zasady startów gonitw koni kłusaków na
Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice - start
wolny”. Wynika z niej, jak taka prawidłowa procedura startowa na tym konkretnie torze wyścigowym ma wyglądać,
a zarazem każdy z uczestników kwestionowanej gonitwy,
posiadając tę wiedzę (a posiadać ją powinni wszyscy,
gdyż ww. dokument jest jawny i dostępny na żądanie
każdego zainteresowanego tak w formie papierowej, jak
i elektronicznej), powinien również dostrzec, że start do
gonitwy 4 w dniu 13 października 2019 r. był rażąco wadliwy. W takim przypadku zasadnym jest oczekiwanie,
także od samych powożących - wszak również osób bezpośrednio zainteresowanych tak wynikiem gonitwy, jak
i zachowaniem jej ważności – aby niezależnie od takich,
czy innych działań osób funkcyjnych (np. sędziego startera), udziału w gonitwie nie kontynuowali.
Analizując natomiast bezpośrednio – także w ww. kontekście - czynności sędziego startera wypada dostrzec, że
start do gonitwy jest zdarzeniem bardzo dynamicznym,
trwającym sekundy (vide: szczegółowy raport sytuacyjny
sędziego startera Damiana Walawendera), gdzie dzieje
się wiele, niejednokrotnie w kilku miejscach na raz. W niektórych przypadkach podzielność uwagi sędziego startera
nie może zastępować trzeźwej oceny samych uczestników gonitwy. Co więcej, asysty w tym względzie sędziemu
starterowi, w tym na drodze wpływania na jego lub kontrstartera zachowanie, nie mogą udzielić także członkowie
Komisji Technicznej. A to: 1) z uwagi na treść §80 ust.1
Rozporządzenia i specyficzny, przypisany ściśle do funkcji
startera charakter pewnych kompetencji (np. zatrzymanie
gonitwy itd.); 2) z uwagi na odległość, jaka zwykle dzieli
sędziów – członków KT od miejsca startu gonitwy, względnie z uwagi na pozostawanie oddelegowanych sędziów
w chwili startu gonitwy w pojeździe; 3) z uwagi na to,
że w chwili startu środki łączności bezpośredniej między
starterem a Komisją Techniczną są nastawione na nadawanie od startera do KT, a nie odwrotnie (sygnał startu
inicjuje m. in. pomiar czasu gonitwy prowadzony przez
KT „z ręki”, dublując na wypadek awarii funkcje urządzeń
pomocniczych, np. fotokomórki). W sensie normatywnym
zaś szczególnie istotna dla analizy i oceny prawidłowości
postępowania sędziego startera jest treść przepisu §83
Rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że jeżeli sędzia
starter stwierdził, że start nastąpił w sposób naruszający
zasadę równych szans, np. w przypadku awarii maszyny startowej, uznaje taki start za nieważny i sygnałem
dźwiękowym lub świetlnym oraz podniesieniem czerwonej
chorągiewki daje sygnał kontrstarterowi do zawrócenia
zaprzęgów na miejsce startu. Innymi słowy prawodawca
znając opisane wyżej komplikacje i dynamikę procedury
startowej uznał, że aby komunikacja sędziego startera
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z uczestnikami gonitwy była w tym newralgicznym momencie efektywna, kluczowe znaczenie mają te sygnały,
które dają po temu największą rękojmię. Ich kolejność
w cytowanym przepisie nie może być uznana za przypadkową. Co prawda przepis wymaga zastosowania co
najmniej dwóch sygnałów (sygnał dźwiękowy i wizualny
– chorągiewka, względnie dwa sygnały wizualne – światło
i chorągiewka), jednak z uwagi na realia startowe chorągiewka musi być uznana za element niejako tradycji wyścigowej, pomoc reliktową, gdyż jest najmniej skuteczną
z pozostałych wymienionych. Zarazem jej aktualnym
przeznaczeniem jest jedynie dublowanie sygnałów opartych na działaniu urządzeń elektrycznych, na wypadek ich
awarii – co ziszcza się jedynie przy założeniu, że sędzia
starter w dostatecznie krótkim czasie zorientuje się, że
jest pozbawiony swych podstawowych narzędzi wstrzymania startu i zdąży użyć jeszcze chorągiewki. W przedmiotowym przypadku sędzia starter dysponował aż trzema urządzeniami pomocniczymi i racjonalnie oceniając,
nie mógł spodziewać się, że nagle syrena i sygnał świetlny
zawiedzie. Jego zachowanie ujęte w zapisie wideo gonitwy wyraźnie wskazuje, iż po dostrzeżeniu nieprawidłowości startu instynktownie usiłował skorzystać z syreny
i świateł. Kolejno zaskoczony tym, że nie zadziałały, chciał
sprawdzić co się dzieje z tymi pomocami, a gdy zorientował się, że jest ich pozbawiony ruszył ręką trzymającą
chorągiewkę, jednak bez przekonania tego skuteczności,
skoro w międzyczasie zaprzęgi (w tym z pierwszego rzędu
galopem) mijały już kontrstartera. Analizując ten przypadek Komisja Techniczna uznała, że w istocie nie sposób
ustalić w przebiegu ww. startu ani błędów co do samych
przyjętych założeń proceduralnych, ani ewidentnego błędu ludzkiego, ale doszło do nadzwyczajnego splotu niekorzystnych okoliczności (awaria liny, awaria sygnalizacji,
brak reakcji powożących), które spowodowały, że gonitwa
przebiegła w początkowej fazie rażąco wadliwie.
W tym miejscu Komisja Techniczna pragnie także się odnieść do kluczowego zagadnienia – tj. powiązania normatywnego naruszenia zasady równych szans i przesłanek
unieważnienia danej gonitwy. Otóż w systemie prawa
wyścigowego jest kilka zasad systemowych, których
istnienie i stosowanie jako punktu wyjścia dla interpretacji innych przepisów jest powszechnie akceptowane.
Komisja Techniczna dostrzega tu m. in. zasadę zachowania dobrostanu koni, zasadę zachowania bezpieczeństwa
ludzi (od bezpośrednich uczestników gonitw, po publiczność) oraz właśnie zasadę równych szans rywalizacji,
której uszczegółowieniem jest zasada fair play. Zasada
ta pozostaje w związku zarówno z celem organizacji
wyścigów konnych jako takich – ten wyraża art. 2 pkt 1
i 2 Ustawy – jak i związanymi z prowadzeniem wyścigów interesami majątkowymi osób (w sposób oczywisty
kontrowersyjne, niesprawiedliwe warunki wyścigów prowadzą do utracenia słusznej korzyści przez jedne strony
i bezpodstawnego wzbogacenia innych stron). Zatem tak,
jak nikt w środowisku wyścigom nie domagałby się firmowania działaniami Komisji Technicznej gonitw oczywiście

niebezpiecznych dla ludzi i koni, prawo Komisji do ingerowania w podobne zdarzenia nie budzi wątpliwości. Choć
w znaczącej mierze nie wynika z zapisów Rozporządzenia,
ani nawet Ustawy, tak też nie może budzić wątpliwości
uprawnienie Komisji Technicznej do unieważnienia gonitwy, która ani w aspekcie selekcyjnym, ani sportowym nie
spełnia minimum standardów. Ponieważ Rozporządzenie
jest aktem wykonawczym wobec Ustawy, kompetencje Komisji Technicznej zapisane w §37 ust. 2 pkt 1 i 4
Rozporządzenia należy interpretować nie tylko w świetle
§78 (z odesłania §87) Rozporządzenia, ale także rzeczonych zasad zrębowych. W przeciwnym razie realny wpływ
Komisji technicznej na realizację tych zasad w praktyce
w toku prowadzenia wyścigów byłby iluzoryczny. Warto
zwrócić uwagę, iż w szczególnych sytuacjach unieważnienia gonitwy, nie występują żadne z wymienionych powyżej
zagrożeń – tzn. nikt nie jest premiowany kosztem innych,
co także odzwierciedla zasadę fair play.
Tytułem uzupełnienia powyższych uwag wypada nadmienić, iż w związku z przebiegiem omawianej gonitwy, bezpośrednio po jej zakończeniu, wpłynęło szereg zastrzeżeń od trenerów i powożących, którzy już wówczas, „na
gorąco” i jeszcze bez analizy zapisów wideo, wskazywali
zasadne wątpliwości co do jej prawidłowości. Protesty te
nie były formalnie procedowane, albowiem Komisja
Techniczna w osobach jej członków poczyniła ustalenia
dyskwalifikujące tę gonitwę i to zanim jeszcze gonitwa dobiegła końca. Gdy Komisja po gonitwie spotkała się w pełnym składzie (wrócili sędziowie oddelegowaniu do obserwowania gonitwy w samochodzie) podjęto jednogłośnie
decyzję, że gonitwa ta nie może być zatwierdzona. Gdyby
jednak rzeczone protesty formalnie przyjęto, musiały by
zostać zakwalifikowane jako złożone na podstawie §100
ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia. Racjonalny prawodawca
nie formułowałby takiego prawa po stronie osób zaangażowanych w przebieg wyścigów, jeżeli nie obejmowałby
nim (zgodnie z zapisem „rozgrywanie gonitwy niezgodnie z przepisami”) wszelkich nieprawidłowości, naruszeń
przepisów. Zarazem kompetencje do działania Komisji
Technicznej są tożsame tak w przypadku działania na
skutek inicjatywy osoby uprawnionej (wniesiono protest),
jak i „z urzędu” (§37 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia jest tu
komplementarny wobec §100). Rozporządzenie nie precyzuje także, aby protest nie mógł obejmować nieprawidłowości innych, niż spowodowane działaniami osób (jak
powożący, trenerzy, itd.) – w tym nieprawidłowości w ogóle niezawinionych, niemożliwych do przewidzenia, zaistniałych na skutek wypadków losowych. Jeżeli jednak można skutecznie protest taki wnieść – w niniejszej sprawie
obejmowałby awarię systemu zwalniania liny przy starcie
do gonitwy – i zainicjować działania Komisji Technicznej
(a tym samym, jak rzeczono, Komisja może rozpocząć
procedowanie sprawy także mocą własnej decyzji), to
racjonalnie oceniając Komisja musi mieć także prerogatywy, aby stwierdzając zasadność protestu lub własnych
wątpliwości cokolwiek w sprawie zrobić. Byłoby kuriozalnym, gdyby miało dochodzić – w zgodzie z przepisami

Rozporządzenia tak, jak je aktualnie interpretują zarówno
odwołujący się od orzeczenia nr 36, jak i sama Komisja
Odwoławcza – do sytuacji uznania, że co prawda gonitwę rozegrano niezgodnie z przepisami, ale nic z tym nie
można zrobić i to zupełnie niezależnie od wagi tych uchybień, ich wpływu na przebieg i wynik gonitwy, a nawet na
bezpieczeństwo koni, powożących i inne fundamentalne
zasady rządzące wyścigami konnymi. Powyższe zatem
sugeruje, że wprost niewysłowione w Rozporządzeniu
przypadki, niemożliwe do szczegółowego przewidzenia
i objęcia zapisami katalogowymi przez prawodawcę, nie
pozostają zupełnie poza zainteresowaniem prawa wyścigowego i wdrażających je Komisji Technicznych. A skoro wystąpią, Komisja miała prawo i zarazem obowiązek
zastosowania do danego przypadku instytucji najbardziej
w swej ocenie adekwatnej i służącej nadrzędnym celom
wyścigów jako takich, przy uwzględnieniu także wszelkich
za i przeciw w perspektywie interesów indywidualnych
osób zainteresowanych wynikiem gonitwy. W tym ujęciu
unieważnienie gonitwy okazało się być najmniejszym
możliwym „złem” jakie w danej sytuacji mogło wystąpić
i orzeczenie tej treści spełnia w ocenie Komisji Technicznej
zarówno kryteria słuszności merytorycznej, jak i kryteria
sprawiedliwościowe, a także nie wykracza poza ramy normatywne Ustawy i Rozporządzenia.
Pouczenie: Od powyższego orzeczenia właścicielowi konia biorącego udział w gonitwie przysługuje odwołanie do
Komisji Odwoławczej. Odwołanie wraz z uzasadnieniem
wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji
Technicznej.
ORZECZENIA KOMISJI ODWOŁAWCZEJ
nr 20/2019 z dnia 2 października 2019 r.
Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu
w dniu 2 października 2019 r. odwołania Pawła
Myśliwczyka od orzeczenia Komisji Technicznej przy
Torze Wyścigów Konnych Wrocław-Partynice nr 32 z dnia
22 września 2019 roku, orzeka utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej
Uzasadnienie: W dniu 22 września 2019 r. Komisja
Techniczna wydała orzeczenie nr 32 dotyczące gonitwy
nr 2, którym zdyskwalifikowała zaprzęg nr 2 Fulham –
powożący Hubert Bagiński, właściciel konia – Paweł
Myśliwczyk, z powodu trzykrotnego przejścia w gonitwie
w chód inny niż czysty kłus. Od powyższego orzeczenia
Paweł Myśliwczyk złożył odwołanie, które wpłynęło do
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w dniu 26 września
2019 roku, a zostało odebrane przez Komisję Odwoławczą
w dniu 2 października 2019 r. W odwołaniu tym Paweł
Myśliwczyk podnosił, że koń Fulham galopował jedynie
dwa razy w trakcie tej gonitwy, a błędna w jego ocenie
decyzja Komisji Technicznej wynikła z faktu, iż pierwszy
nieczysty kłus został potraktowany jak dwa zagalopowania. Komisja Odwoławcza szczegółowo przeanalizowała
dostępne dokumenty zgromadzone w sprawie. Po analizie
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zapisu wideo z gonitwy Komisja Odwoławcza podzieliła
stanowisko Komisji Technicznej i orzekła jak w sentencji.
Od niniejszego orzeczenia nie służy odwołanie.
nr 21/2019 z dnia 21 października 2019 r.
Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r. odwołania trenera
Romana Piwko od orzeczenia Komisji Technicznej przy
Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice nr 29
z dnia 22 września 2019 roku, orzeka utrzymać w mocy
zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej.
Uzasadnienie: W dniu 29 sierpnia 2019 r. Komisja
Techniczna wydała orzeczenie nr 29, w którym zdyskwalifikowała klacz Jam Romana z V miejsca w gonitwie
nr 6 (W53) rozegranej 11 sierpnia 2019 r. na torze we
Wrocławiu. Przyczyną dyskwalifikacji był pozytywny wynik
próby antydopingowej pobranej od klaczy Jam Romana
w dniu 11 sierpnia 2019 r, po gonitwie nr 6 (W53), potwierdzający obecność substancji prawnie zabronionych
w badanej próbie (A). Trener nie wniósł o przeprowadzenie badania drugiej próbki (B) (vide orzeczenie).
Od powyższego orzeczenia trener konia Jam Romana
p. Roman Piwko złożył odwołanie, które wpłynęło do
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w dniu 7 października 2019 roku, a w dniu 21 października zostało przekazane do Komisji Odwoławczej. W odwołaniu trener
R. Piwko podnosił, że „przepisy wyścigowe pozwalają na
dyskwalifikację jeżeli koń miał podane jakieś środki, a ja,
ani nikt inny klaczy Jam Romana niczego nigdy nie podawałem”. Fakt ten potwierdziła Komisja Techniczna wydając Orzeczenie nr 30 z dnia 22 września 2019 r. Komisja
Odwoławcza szczegółowo przeanalizowała dostępne dokumenty zgromadzone w sprawie.
Komisja Odwoławcza zwraca uwagę, że Załącznik nr
6 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów
konnych zawiera wykaz niedozwolonych środków dopingujących dla koni i wskazuje w pkt. 2, że niedozwolonymi
środkami dopingującymi dla koni są również substancje
wymienione w tabeli (w tym testosteron) jeżeli ich stężenie przekracza próg w niej określony. Biorąc pod uwagę
powyższe Komisja Odwoławcza orzekła jak w sentencji.
Od niniejszego orzeczenia nie służy odwołanie.
nr 23/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.
Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniach
w dniach 28 października 2019 roku, 4 listopada
2019 r. oraz 20 listopada odwołań: Janusza Miśka,
Anny Frontczak_Salivonchyk oraz Patrycji i Bartłomieja
Żakowskich od orzeczenia Komisji Technicznej przy Torze
Wyścigów Konnych Wrocław-Partynice nr 36 z dnia 13
października 2019 roku, orzeka uchylić zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej
Uzasadnienie: W dniu 13 października 2019 r. Komisja
Techniczna wydała orzeczenie nr 36 dotyczące gonitwy nr
4, którym unieważniła gonitwę z powodu awarii urządzeń
wykorzystywanych w czasie startu, co uniemożliwiło prze18

prowadzenie gonitwy w warunkach równości szans biorących w niej udział zaprzęgów. Od powyższego orzeczenia
Janusz Misiek, Anna Frontczak-Salivonchyk oraz Patrycja
i Bartłomiej Żakowscy złożyli odwołania, które wpłynęły
do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. W odwołaniach
tych podnosili, że sędzia starter i kontrstarter nie zasygnalizowali nieprawidłowego startu w tej gonitwie, związku
z czym powinna ona zostać uznana za rozegraną w sposób prawidłowy. Po analizie zapisu wideo z gonitwy i zapoznaniu się dokumentami zgromadzonymi w sprawie, w tym
oświadczeniem sędziego startera Damiana Walawendera
oraz po przesłuchaniu go w dniu 4 listopada 2019 r, jak
również po uzyskaniu wyjaśnień Komisji Technicznej przy
WTWK Partynice w dniu 14 listopada 2019 r. Komisja
Odwoławcza zwraca uwagę, że zgodnie z art. 72 ust. 1
pkt. 1 w przypadku stwierdzenia, że start nastąpił w sposób naruszający zasadę równych szans, sędzia starter
powinien uznać taki start za nieważny i sygnałem dźwiękowym lub świetlnym oraz podniesieniem czerwonej
chorągiewki dać sygnał kontrstarterowi do zawrócenia
koni na miejsce startu. W analizowanej gonitwie sędzia
starter nie użył ani sygnału dźwiękowego, ani świetlnego, tłumacząc to awarią, nie podniósł również czerwonej
chorągiewki, aby dać wyraźny sygnał kontr starterowi do
zawrócenia koni. Fakt ten potwierdzają wyjaśnienia złożone w toku postępowania przez sędziego startera Damiana
Walawendera. W wyniku braku reakcji sędziego startera
powożący nie otrzymali żadnego sygnału od kontrstartera
i kontynuowali gonitwę. Dodatkowo należy podkreślić, że
samochód z sędziami Komisji Technicznej kontynuował
jazdę przy zaprzęgach, co mogło utwierdzić powożących
w przekonaniu, że wyścig odbywa się zgodnie z zasadami. Wobec powyższego zastosowanie przez Komisję
Techniczną art. 78 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie regulaminu wyścigów
konnych (Dz. U z 2016 r, poz.536), mówiącego o tym, że
gonitwa jest nieważna jeżeli żaden z koni, mimo sygnału
kontrstartera, nie powrócił na miejsce startu, nie znajduje
uzasadnienia.
Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Odwoławcza orzekła jak w sentencji.
Od niniejszego orzeczenia nie służy odwołanie.
WROCŁAW - KOMUNIKATY KOMISJI TECHNICZNEJ
nr 1 z dnia 5 maja 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 5 maja
2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u og. Trim po gonitwie nr 2 (W2) i og. Nebo po gonitwie
nr 6 (W6).
nr 2 z dnia 12 maja 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 12 maja
2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u kl. Ceilana po gonitwie nr 2 (W9) i kl. Raviella po
gonitwie nr 5 (W12).

nr 3 z dnia 12 maja 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 12 maja
2019 r. ze względu na awarię techniczną maszyny startowej po gonitwie nr 4 (W11) i nie usunięciu tej usterki do
czasu startu gonitwy nr 5 (W12) zezwoliła na start w tej
gonitwie bez użycia maszyny startowej.
nr 4 z dnia 29 maja 2019 r.
Próba dopingowa pobrana w dniu 5 maja 2019 r. od konia
Trim z gonitwy nr 2 (W2) nie wykazała obecności substancji prawnie zabronionych.
nr 5 z dnia 2 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 2 czerwca
2019 r. zarządziła przeprowadzenie startu do gonitwy nr 2
(W16) oraz nr 6 (W20) z uwagi na awarię maszyny startowej przy użyciu chorągiewki.
nr 6 z dnia 2 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 2 czerwca
2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u og. Svenson po gonitwie nr 2 (W16) i wał. Haad Rin
po gonitwie nr 5 (W19).
nr 7 z dnia 2 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 2 czerwca
2019 r. nie dopuściła do udziału w gonitwie nr 5 (W19) kl.
Apas Roca, ponieważ z paszportu konia nie wynika, iż został zaszczepiony zgodnie z przepisami obowiązującymi
w Polsce. Jednocześnie lekarz weterynarii stwierdził, że
brak podstaw dla ustalenia, że szczepienie zostało wykonane (brak numeru i nazwy szczepionki).
nr 8 z dnia 9 czerwca 2019 r.
Próba dopingowa pobrana w dniu 5 maja 2019 r. od konia
wał. Nebo z gonitwy nr 6 (W6) nie wykazała obecności
substancji prawnie zabronionych.
nr 9 z dnia 9 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 9 czerwca
2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u wał. Sahib Al Jalala po gonitwie nr 4 (W25).
nr 10 z dnia 23 czerwca 2019 r.
Próba dopingowa pobrana w dniu 2 czerwca 2019 r. od
wał. Haad Rin z gonitwy nr 5 (W19) nie wykazała obecności substancji prawnie zabronionych.
nr 11 z dnia 23 czerwca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 23 czerwca
2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingo-

wej kl. Emrossa po gonitwie nr 1 (W28) i kl. Jam Romana
po gonitwie nr 4 (W31).
nr 12 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Próby dopingowe pobrane od og. Svenson dnia 2 czerwca
2019 r. po gonitwie 2 (W16) i wał. Sahib Al Jalala dnia 9
czerwca 2019 r. po gonitwie 4 (W25) nie wykazały obecności substancji prawnie zabronionych.
nr 13 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Próby dopingowe pobrane od kl. Ceilana dnia 12 maja
2019 r. po gonitwie nr 2 (W9) i kl. Raviella dnia 12 maja
2019 r. po gonitwie nr 5 (W12) nie wykazały obecności
substancji prawnie zabronionych.
nr 14 z dnia 16 lipca 2019 r.
Próba dopingowa pobrana od kl. Emrossa 23 czerwca
2019 r. po gonitwie nr 1 (W28) nie wykazała obecności
substancji prawnie zabronionych.
nr 15 z dnia 28 lipca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 28 lipca 2019 r.
zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u kl.
Dagora po gonitwie nr 1 (W40).
nr 16 z dnia 28 lipca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 28 lipca
2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u wał. Tudemon po gonitwie nr 4 (W43).
nr 17 z dnia 28 lipca 2019 r.
Próba dopingowa pobrana od kl. Jam Romana po gonitwie nr 4 (W31), w dniu 23 czerwca 2019 r. wykazała
obecność substancji prawnie zabronionych.
nr 18 z dnia 28 lipca 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 28 lipca 2019 r.
zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u kl.
Izis po gonitwie nr 6 (W45).
nr 19 z dnia 11 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice dnia 11 sierpnia 2019 r. ze względu
na awarię techniczną maszyny startowej po gonitwie nr 3
(W50) zezwoliła na start w gonitwie nr 4 (W51) bez użycia
maszyny startowej.
nr 20 z dnia 11 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 11 sierpnia
2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u konia z nr 5 Jam Romana po gonitwie nr 6 (W53).
nr 21 z dnia 18 sierpnia 2019 r.
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nr 21 z dnia 18 sierpnia 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 18 sierpnia
2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u kl. Witalia po gonitwie nr 3 (W56).
nr 22 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Próba dopingowa pobrana od konia nr 5 - kl. Jam Romana
11 sierpnia 2019 r. po gonitwie nr 6 (W53) wykazała obecności substancji prawnie zabronionej.
nr 23 z dnia 8 września 2019 r.
Próby dopingowe pobrane od kl. Dagora 28 lipca 2019 r.
po gonitwie nr 1 (W40), wał. Tudemon 28 lipca 2019 r. po
gonitwie nr 4 (W43) i kl. Izis 28 lipca 2019 r. po gonitwie
nr 6 (W45) nie wykazały obecności substancji prawnie
zabronionych.
nr 24 z dnia 8 września 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 8 września
2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u og. Trim po gonitwie nr 3 (W62) i wał. Reki po
gonitwie nr 5 (W64).
nr 25 z dnia 22 września 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 22 września
2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u og. Be My Boy po gonitwie nr 5 (W71).
nr 26 z dnia 28 września 2019 r.
Próby dopingowe pobrane od og. Trim 8 września
2019 r. po gonitwie nr 3 (W62), wał. Reki 8 września 2019
r. po gonitwie nr 5 (W64) nie wykazały obecności substancji prawnie zabronionych.
nr 27 z dnia 20 października 2019 r.
Próba dopingowa pobrana w dniu 22 września 2019 r. od
og. Be My Boy z gonitwy nr 5 (W71) nie wykazała obecności substancji prawnie zabronionych.
nr 28 z dnia 20 października 2019 r.
Komisja Techniczna przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych - Partynice we Wrocławiu w dniu 20 października 2019 r. zarządziła przeprowadzenie kontroli antydopingowej u wał. Bailando po gonitwie nr 1 (W82), kl. Say
Szumawa po gonitwie nr 3 (W84), wał. Nebo po gonitwie
nr 5 (W86) i wał. Nick po gonitwie nr 7 (W88).
nr 29 z dnia 29 października 2019 r
Próba dopingowa pobrane od kl. Witalia dnia 18 sierpnia
2019 r. po gonitwie nr 3 (W56) nie wykazała obecności
substancji prawnie zabronionych.
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nr 30 z dnia 7 listopada 2019 r
Próby dopingowe pobrane od wał. Bailando dnia 20 października 2019 r. po gonitwie 1 (W82), wał. Nebo dnia 20
października 2019 r. po gonitwie 5 (W86) i wał. Nick dnia
20 października 2019 r. po gonitwie 7 (W88) nie wykazały
obecności substancji prawnie zabronionych.
nr 31 z dnia 10 listopada 2019 r
Próba dopingowa pobrane od kl. Say Szumawa dnia 20
października 2019 r. po gonitwie nr 3 (W84) nie wykazała
obecności substancji prawnie zabronionych.

WROCŁAW
Dzień 1 (NIEDZIELA) 5 MAJA 2019 r.
Pochmurno, temp. 7°C, tory: płaski elastyczny (3,3),
płotowy lekko-elastyczny (3,2), przeszkodowy elastyczny (3,6)

W1 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1400m)
1 (-)

2 (-)
3 (-)
4 (-)
5 (-)
6 (-)
7 (-)
8 (-)

GUARF DE BOZOULS (FR) og. kaszt. 3 l. (Muguet de Pascade-Guarfie de Bozouls), hod. S.A.R.L. Mezagri,
wł. S.A.R.L. Mezagri, tr mgr inż. M. Romanowski				
dż. C. Fraisl 58
ECHRA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Borkowski		
dż. D. Petryakov 57
GUARNI DE BOZOULS (FR) og. j. gn. 3 l., hod. S.A.R.L. Mezagri, wł. S.A.R.L. Mezagri,
tr mgr inż. M. Romanowski						
pr.dż. J. Spáčil 59½
FAYSAL og. gn. 3 l., hod. Alfred F. Laskowski, wł. Alfred F. Laskowski, tr T. Dębowski
pr.dż. Y. Hamad 58
TRACJA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 56
GH AMBER (DE) kl. k. 3 l., tr R. Świątek				
k.dż. K. Maryniak 56
WITALIA kl. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				 st.u. K. Dynarowska 56
ELFAIS og. gn. 3 l., tr T. Dębowski				 k.dż. P. Nakoniechnyi 58

Wycofany Kayal Al Khalediah
1’37,7” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 7-7-3/4-2-7-15-2½
ZWC 15,10 PDK 24,00 TRJ 48,90 CZW nie traf.

W2 Nagroda 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800)

Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni 5-letnich
i starszych 69 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z płotami, korzystają z 2 kg ulgi wagi. Za każdą sumę 6000 zł
wygraną od 1.06.2018 w gonitwach z płotami –1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3200m)
1 (-)

TRIM og. kaszt. 7 l. (Belenus (GER)-Tinca), hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn
pr.dż. A. Chopyk 70
2 (-)
LE GRAND wał. c. gn. 8 l., hod. A. Dziuba, wł. J. Velechovská, tr P. Poles (Czechy)
dż. M. Novák 72
3 (-)
TAGRA (FR) kl. sk. gn. 5 l., hod. Haras du Logis Saint Germain, wł. T. Sieradzki i G. Pieczuro, tr R. Świątek
								
dż. N. Lovén 68
4 (-)
GOLDEN DEVIL (CZE) wał. c. gn. 6 l., hod. Rabbit Trhový Štěpánov a.s., wł. N. Jirásková, 		
tr V. Lempochnerová (Czechy)						
pr.dż. J. Odložil 67
5 (-)
BANJA LUKA kl. gn. 5 l., hod. SK Krasne, wł. S. Pircher, tr G.W. Wróblewski (Czechy) st.u. H. Beswick 66
6 (-)
SORRENO wał. gn. 4 l., tr K. Rogowski					
dż. Z. Lica 67
7 (-)
NEO wał. gn. 6 l., tr G.W. Wróblewski (Czechy)				
k.dż. R. Benš 67
3’45,7” (ćwiartki nie mierzone); dowolnie; 17-1-11-8-4-daleko (25)
ZWC 23,90 PDK 26,50 TRJ 56,10

W3 Nagroda Militaria.pl 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1907m)
1 (-)

ONE WAY TICKET (SRB) og. gn. 3 l. [Glavalcour (FR)-Morgenröte (GER)], hod. D. Mitrovic, 		
wł. J. i J. Zalewscy i S. Staub, tr M. Borkowski				
dż. N. Hendzel 61
2 (-)
RULER IN PINK (JPN) kl. gn. 3 l., hod. Mikita Stud, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
dż. D. Petryakov 59
3 (-)
RANGER og. gn. 3 l., hod. K. Mirpuri, wł. M. Borkowski, tr M. Borkowski
k.dż. K. Maryniak 58
4 (-)
IN POLONIA kl. gn. 3 l., hod. R. Piwko, wł. R. Piwko, tr R. Piwko			
u. J. Rychlak 53
5 (-)
UNA EMOCION kl. gn. 3 l., hod. K. Rabiej, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, tr M. Kryszyłowicz		
						 st.u. K. Dynarowska 55
6 (-)
DIABLO og. k. 3 l., tr T. Dębowski				 k.dż. P. Nakoniechnyi 58
7 (-)
TUTTI FRUTTI kl. c. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz			
dż. M. Kryszyłowicz 59
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8 (-)
9 (-)

TRAVILLA kl. gn. 3 l., tr T. Dębowski				 u. K. Suleymanova 53
SEE YOU wał. c. gn. 3 l., tr F. Wołoszyn 					
pr.dż. Y. Hamad 59

2’00” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 5½-1-6-7-9-3-12-10
ZWC 13,10 PDK 21,00 TRJ 464,40 TPL 53,50 CZW nie traf.

W4 Nagroda Otwarcia Sezonu 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich
i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2018 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5000 zł, korzystają z 2 kg
ulgi wagi, 10000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 5000 zł wygraną ponad 10000 zł od 1.06.2018 w gonitwach z przeszkodami
– 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (4200m)
1 (-)

STARBUCK (CZE) wał. gn. 10 l. [Tiger Cafe (JPN)-Sweet Answer (GB)], hod. Wrbna Racing, 		
wł. Elektrizace Železnic Praha a.s., tr P. Poles (Czechy)			 am. st.u. M. Mikšovský 70
2 (-)
HAYLEY (CZE) kl. gn. 7 l., hod. K. Rybár, wł. P. Odložil, tr P. Odložil (Czechy)		
pr.dż. J. Odložil 67
3 (-)
NETTO wał. c. gn. 8 l., hod. SK Golejewko, wł. A. Kupczyński i Z. Lica, tr Z. Lica
dż. Z. Lica 71
4 (-)
LINNGAR (FR) wał. c. gn. 7 l., hod. S.A.R.L. Plersch Breeding, wł. K. Zatloukal, tr L. Kvapilová (Czechy)
									
dż. M. Novák 69
5 (-)
PALAZZO CORSINI (IRE) wał. gn. 5 l., hod. Melito Syndicate, wł. MJT Stajnia Marcelewo Sp. z o.o., 		
tr T. Dębowski						 st.u. P. Pałczyński 66
6 (-)
MIMIR (HUN) wał. gn. 9 l., tr M. Theimer (Czechy)			
st.u. P. Boekhout 69
0 (-)
CELADON (FR) wał. kaszt. 10 l., tr F. Wołoszyn 				
pr.dż. A. Chopyk 69
nie ukończył gonitwy (pomylenie trasy)
0 (-)
LANCASTER ROSE (IRE) kl. kaszt. 5 l., tr G.W. Wróblewski (Czechy)		
k.dż. R. Benš 64
nie ukończyła gonitwy (pomylenie trasy)
0 (-)
ESPOIR DE L’OASIS (FR) aqps wał. gn. 5 l., tr S. Kovář (Czechy)			
st.u. J. Borč 67
nie ukończył gonitwy (wyłamał)
0 (-)
ARIZONA RANGER (IRE) wał. gn. 6 l., tr R. Świątek				
dż. N. Lovén 67
nie ukończył gonitwy (upadek konia z jeźdźcem)
0 (-)
HUBAL wał. gn. 7 l., tr J. Faltejsek (Czechy)				
dż. M. Stromsky 68
nie ukończył gonitwy (upadek konia z jeźdźcem)
Wycofany dodatkowo Icarium (zw.)
5’24,6” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 7-łeb-11-9-4½
ZWC 20,50 PDK 113,70 TRJ i CZW nie traf.

W5 Nagroda Osady Śnieżka 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (1600m)
1 (-)
2 (-)
3 (-)
4 (-)
5 (-)
6 (-)
7 (-)
8 (-)
9 (-)
10 (-)
11 (-)

BAAHY (IRE) wał. sk. gn. 6 l. [Arcano (IRE)-Amjaad (GB)], hod. Shadwell Estate Company Ltd, 		
wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków				
u. K. Brygier 57
ESSEA kl. c. gn. 8 l., hod. E. Porębna, wł. E. Porębna, tr E. Porębna			
st.u. P. Kłóś 57
NIDER wał. c. gn. 5 l., hod. SK Golejewko, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
pr.dż. Y. Hamad 60
URUGWAJKA kl. gn. 5 l., hod. P. Szmigiel, wł. P. Szmigiel, tr M. Borkowski		
dż. N. Hendzel 58
TUDEMON wał. kaszt. 5 l., hod. R. Piwko, wł. R. Piwko, tr R. Piwko			
u. J. Rychlak 56
SINI kl. gn. 4 l., tr M. Kryszyłowicz				 dż. M. Kryszyłowicz 58
STEFANKA kl. sk. gn. 4 l., tr M. Kryszyłowicz			
st.u. K. Dynarowska 55
NAOS og. kaszt. 4 l., tr K. Rogowski				
k.dż. K. Maryniak 59
TESSA kl. gn. 8 l., tr T. Dębowski					
dż. D. Petryakov 60
SYGRYD og. gn. 4 l., tr I. Wróblewska					
pr.dż. J. Spáčil 60
MOON og. gn. 4 l., tr A. Suchorzewski				 k.dż. P. Nakoniechnyi 59

Wycofany Red Light
1’36,3” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 10-2-1-3½-2-2½-1¾-1¼-1¼-17
ZWC 18,70 PDK 22,10 TRJ 249,90 CZW 357,60
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W6 Nagroda 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni.
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z przeszkodami niosą 5 kg nadwagi, pozostałe 15 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za
kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3400m)

1 (-)
NEBO wał. gn. 4 l. (Needham’s Fort (USA)-Nebbia), hod. SK Golejewko, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek
									
dż. N. Lovén 68
2 (-)
COSMIC MAGIC (GER) kl. c. gn. 4 l., hod. Gestüt Karlshof, wł. I. K. Art s.r.o., tr R. Bodlák (Czechy)		
								 dż. M. Stromsky 66
3 (-)
OCTOBERMEN og. gn. 4 l., hod. SK Kozienice, wł. SK Kozienice i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
									
k.dż. R. Benš 68
4 (-)
TANATOS wał. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
pr.dż. A. Chopyk 68
5 (-)
SPEEDER (CZE) wał. gn. 4 l., hod. Fa-Bio Spol.s r.o., wł. P. Odložil, tr A. Novak (Czechy) pr.dż. J. Odložil 68
6 (-)
NEVADO wał. gn. 4 l., tr P. Poles (Czechy)			 am. st.u. M. Mikšovský 68
7 (-)
MOTIV (CZE) wał. gn. 4 l., tr V. Lempochnerová (Czechy)		
dż. T. Boyer 68
0 (-)
CALGARY wał. kaszt. 4 l., tr S.W. Chaboski			
st.u. P. Pałczyński 68
nie ukończył gonitwy (wyłamał, zatrzymany)
0 (-)
TRENTA kl. gn. 4 l., tr G.W. Wróblewski (Czechy)			
st.u. H. Beswick 66½
nie ukończyła gonitwy (jeździec spadł)
0 (-)
FRINGANT DE CHANAY (FR) wał. s. 4 l., tr S. Kovář (Czechy)		
st.u. J. Borč 68
zwolniony z dyspozycji startera
4’42,8” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; 1½-1¼-1½-2½-19-3½
ZWC 11,80 PDK 8,60 TRJ 66,90 TPL 39,30 CZW nie traf.

W7 Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1600m)
1 (-)

KACOSSA (CZE) kl. gn. 3 l. (Ecosse (FR)-Kanishka), hod. R. Rutkowski, wł. G. Kogut, tr E. Porębna
st.u. P. Kłóś 54
2 (-)
JARABINA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 57
3 (-)
MOBECQ (FR) og. gn. 3 l., hod. Franklin Finance S.A. i N. Clement, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
								 pr.dż. Y. Hamad 59
4 (-)
ZJAWA kl. c. gn. 3 l., hod. T. Sieradzki, wł. T. Sieradzki, tr A. Suchorzewski
k.dż. P. Nakoniechnyi 56
5 (-)
ASTRA ASPERA (IRE) kl. gn. 3 l., hod. Ballybrennan Stud, wł. UAB Žirgo Startas, tr M. Borkowski		
								 dż. D. Petryakov 57
6 (-)
ENZO og. gn. 3 l., tr S. Ivashchenko				 st.u. K. Dynarowska 56
7 (-)
FLAME PROOF (IRE) og. gn. 3 l., tr M. Borkowski				
dż. N. Hendzel 59
1’42,4” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; łeb-3½-kr. łeb-6-3½-6
ZWC 11,00 PDK 22,80 TRJ 109,50
Dzień 2 (NIEDZIELA) 12 MAJA 2019 r.
Pochmurno, temp. 8°C, tor elastyczny (3,8)

W8 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi (PASB), które nie biegały. (1600m)

1 (-)
DEBBY kl. s. 3 l. (Ontario HF-Demeter), hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr mgr inż. J. Domańska		
								 k.dż. B. Giedyk 57
2 (-)
ECHTOR og. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, tr M. Borkowski
dż. N. Hendzel 58
3 (-)
BIRMIN og. kaszt. 3 l., hod. SK Białka, wł. Małopolska Hodowla Roślin-SK Białka, tr M. Kryszyłowicz
					 k.dż. P. Nakoniechnyi 58
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4 (-)
ZARINKA kl. s. 3 l., hod. D. Jaskółka-Grylewicz, wł. D. Jaskółka-Grylewicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 56
5 (-)
EL ROSILL kl. gn. 3 l., hod. Alfred F. Laskowski, wł. Alfred F. Laskowski, tr T. Dębowski k.dż. K. Kamińska 56
6 (-)
EL FURUT og. kaszt. 3 l., tr T. Dębowski				 st.u. J. Kołakowski 58
7 (-)
AFRAN og. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				 st.u. K. Dynarowska 58
1’59,2” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 6-4½-szyja-2½-2½-18
ZWC 16,00 PDK 10,40 TRJ 66,10

W9 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)

Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600m)
1 (-)

2 (-)
3 (-)
4 (-)
5 (-)
6 (-)
7 (-)
8 (-)

CEILANA kl. s. 3 l. (Gaspar-Cetra), hod. SK Kurozwęki Sp. z o.o.-J. M. Popiel, 					
wł. SK Kurozwęki Sp. z o.o.-J. M. Popiel, tr M. Kryszyłowicz		
dż. M. Kryszyłowicz 58
SAGITTA kl. gn. 3 l., hod. B. Dąbrowski, wł. B. Dąbrowski, tr T. Dębowski
k.dż. K. Kamińska 58
PIĘKNA PANNA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
st.u. K. Dynarowska 58
WANISSA kl. kaszt. 3 l., hod. B. Dąbrowski, wł. D. Ostatek, tr T. Dębowski
st.u. J. Kołakowski 58
FONARYSA kl. sk. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr R. Świątek
k.dż. A. Tapia Dalbark 58
EMROSSA kl. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					
st.u. A. Gil 58
EL DORANA kl. s. 3 l., tr M. Borkowski					
dż. N. Hendzel 58
WIOSENNA RÓŻA kl. s. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska				
k.dż. B. Giedyk 58

2’03,1” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; 3-1½-3-2½-nos-8-13
ZWC 46,00 PDK 198,70 TRJ i CZW nie traf.

W10 Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1907m)
1 (-)
JAM VLADYSLAVA kl. s. 3 l. (Alandi (IRE)-Jam-Bella), hod. R. Piwko, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
									 dż. N. Hendzel 57
2 (-)
TRYBUNAŁ og. c. gn. 3 l., hod. GR J. Zalewska, wł. J. i J. Zalewscy, tr R. Świątek k.dż. A. Tapia Dalbark 59
3 (-)
MLODY PAN (IRE) og. gn. 3 l., hod. Gaynestown Stud Ltd, wł. Vasury Kolesa, tr R. Świątek 		
					 k.dż. P. Nakoniechnyi 58
4 (-)
IZAKAYA kl. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. J. Kumosiński, A. i B. Gągała, tr R. Świątek k.dż. K. Kamińska 56
5 (-)
TORATORIA NAŁĘCZ kl. s. 3 l., hod. G. Nałęcz, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 57
6 (-)
SAFARI kl. c. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				 st.u. K. Dynarowska 54
7 (-)
SIR LEON wał. c. gn. 3 l., tr F. Wołoszyn 				
k.dż. B. Giedyk 58
2’06,4” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 4½-8-1¼-16-18-2
ZWC 17,00 PDK 12,10 TRJ 61,40 TPL 163,80

W11 Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (1907m)

1 (W5) NIDER wał. c. gn. 5 l. (Nowogródek-Nitonia), hod. SK Golejewko, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
								 k.dż. B. Giedyk 59
2 (-)
JAM ROMANA kl. sk. gn. 4 l., hod. R. Piwko, wł. R. Piwko, tr R. Piwko		
u. J. Rychlak 54
3 (-)
RAGANE (IRE) kl. gn. 4 l., hod. Irish National Stud, wł. UAB Žirgo Startas, tr M. Borkowski dż. N. Hendzel 58
4 (-)
KOLADA kl. kaszt. 5 l., hod. SK Golejewko, wł. P. Dziadas i K. Dynarowska, tr M. Kryszyłowicz		
						 st.u. K. Dynarowska 55
5 (-)
BLACK BEAUTY kl. c. gn. 5 l., hod. A. Zieliński, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 58
6 (-)
ZRYW wał. gn. 7 l., tr R. Świątek			
k.dż. A. Tapia Dalbark 60
7 (-)
UNKAS og. gn. 5 l., tr T. Dębowski				
k.dż. K. Kamińska 59
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2’01,9” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2-1¼-4-10-12-3½
ZWC 26,00 PDK 47,70 TRJ 187,00
W12 Nagroda 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. Waga 60 kg. Za każdą wygraną gonitwę od 1.01.2018
konie niosą 2 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeździeckie. (3200m)
1 (-)
2 (-)
3 (-)
4 (-)
5 (-)
6 (-)
7 (-)
8 (-)
9 (-)
10 (-)

RAVIELLA (CZE) kl. gn. 6 l. [Pop Rock (JPN)-Rabbit Dream (GER)], hod. SK Napajedla, wł. K. Záhora,
tr E. Záhorová (Czechy)						
pr.dż. M. Hrouda 60
ZARRA kl. gn. 6 l., hod. SK Moszna, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek		
k.dż. A. Tapia Dalbark 60
NECHIUS wał. gn. 9 l., hod. SK Golejewko, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn
k.dż. K. Kamińska 62
LARGO FORTE (GB) og. gn. 5 l., hod. Dr G. W. Guy, wł. UAB Žirgo Startas, tr M. Borkowski
dż. N. Hendzel 62
ZEW wał. c. gn. 6 l., hod. T. Sieradzki, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek		
st.u. K. Dynarowska 60
REMUS (HUN) wał. gn. 5 l., tr M. Theimer (Czechy)				
pr.dż. J. Spáčil 62
GRATSIYA kl. kaszt. 5 l., tr I. Wróblewska					
k.dż. B. Giedyk 58
ANJOLLI (CZE) wał. gn. 5 l., tr E. Záhorová (Czechy)			
pr.dż. B. Ferhanov 60
KAZAL (SRB) og. s. 5 l., tr R. Świątek				 k.dż. P. Nakoniechnyi 64
ZAWIEJA kl. gn. 4 l., tr M. Kryszyłowicz				 dż. M. Kryszyłowicz 58

3’40,9” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; 2½-1½-1½-3-4½-1¼-1-7-szyja
ZWC 14,00 PDK 111,20 TRJ 687,40 CZW nie traf.

W13 Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1600m)
1 (-)

KING AGE OF JAPE (CZE) wał. gn. 3 l. (Age of Jape-Księżna Walii), hod. M. Bober, 				
wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, tr M. Borkowski				
dż. N. Hendzel 59
2 (-)
FROZEN BRONZE kl. gn. 3 l., hod. K.T.M. Sp. z o. o., wł. K.T.M. Sp. z o. o., tr T. Dębowski
k.dż. K. Kamińska 56
3 (-)
HAMIS og. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne, tr M. Borkowski		
k.dż. B. Giedyk 58
4 (-)
UWERTURA kl. c. gn. 3 l., hod. GR J. Zalewska, wł. J. i J. Zalewscy, tr R. Świątek k.dż. A. Tapia Dalbark 57
5 (W7) MOBECQ (FR) og. gn. 3 l., hod. Franklin Finance S.A. i N. Clement, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
					 k.dż. P. Nakoniechnyi 58
6 (-)
RIVA POLONIA kl. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz			
dż. M. Kryszyłowicz 57
7 (-)
TARAKA kl. c. gn. 3 l., tr T. Dębowski				 st.u. J. Kołakowski 54
1’42,2” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; 3-1½-3/4-1¾-12-6
ZWC 15,60 PDK 19,30 TRJ 61,20 TPL nie traf.

W14 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600m)
1 (-)

ESTUFIN og. s. 3 l. (Amanito-Estufa), hod. SK Białka, wł. Małopolska Hodowla Roślin-SK Białka,
tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 58
2 (-)
PRIDE og. kaszt. 3 l., hod. PPH Parys Sp. z o.o., wł. PPH Parys Sp. z o.o., tr mgr inż. J. Domańska		
								 k.dż. B. Giedyk 58
3 (-)
DIANORA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr T. Dębowski
k.dż. K. Kamińska 56
4 (-)
WORONIN og. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
st.u. A. Gil 58
5 (-)
HEFRYT og. s. 3 l., hod. SK Białka, wł. Małopolska Hodowla Roślin-SK Białka, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 58
6 (-)
DORENA kl. s. 3 l., tr T. Dębowski				 st.u. J. Kołakowski 56
7 (-)
MEDALISTA og. gn. 3 l., tr M. Borkowski					
dż. N. Hendzel 58
8 (-)
ESMANOR og. sk. gn. 3 l., tr R. Świątek				 k.dż. P. Nakoniechnyi 58
2’05,3” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; ¾-5-8-1¼-19-6-szyja
ZWC 89,40 PDK 82,20 TRJ i CZW nie traf.
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Dzień 3 (NIEDZIELA) 2 CZERWCA 2019 r.
Słonecznie, temp. 25°C, tory: płaski lekko-elastyczny (3,1), tor płotowy lekko-elastyczny (3,1),
tor przeszkodowy lekko-elastyczny (3,2)

W15 Nagroda 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni 5-letnich
i starszych 69 kg. Konie, które od 1.07.2018 nie wygrały w gonitwach z płotami sumy 6000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi,
12000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 6000 zł wygraną ponad 12000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg
ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3400m)
1 (W2) TRIM og. kaszt. 7 l. (Belenus (GER)-Tinca), hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn		
								 pr.dż. A. Chopyk 69
2 (W2) TAGRA (FR) kl. sk. gn. 5 l., hod. Haras du Logis Saint Germain, wł. T. Sieradzki i G. Pieczuro, tr R. Świątek
								
dż. N. Lovén 67
3 (-)
CENTURY STAR (FR) aqps wał. gn. 7 l., hod. E. i E. de Kerpezdron,
wł. MJT Stajnia Marcelewo Sp. z o.o., tr T. Dębowski					
dż. M. Stromsky 67
4 (W2) SORRENO wał. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. E. i R. Urbańscy, tr K. Rogowski		
dż. Z. Lica 65
5 (W2) NEO wał. gn. 6 l., hod. K. Mirpuri, wł. F. Neuberg, tr G.W. Wróblewski (Czechy)
pr.dż. L. Sloup 67
6 (-)
TIME OF GLORY kl. gn. 5 l., tr M. Borkowski					 st.u. P. Pałczyński 65
7 (-)
IDOL wał. c. gn. 5 l., tr J. Nováková (Czechy)			 am. st.u. M. Mikšovský 67
0 (-)
TURION wał. gn. 4 l., tr P. Poles (Czechy)			
dż. M. Novák 66
nie ukończył gonitwy (wyłamał, zatrzymany)
0 (-)
MELTIMO (IRE) wał. gn. 5 l., tr J. Nováková (Czechy)				
pr.dż. J. Odložil 67
nie ukończył gonitwy (zatrzymany)
3’53,8” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; ¾-daleko (25)-1-6-8-6
ZWC 10,80 PDK 9,90 TRJ 97,80 CZW nie traf.

W16 Nagroda 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich koni. Waga 59 kg. Konie, które w karierze nie zajęły płatnego miejsca,
niosą 2 kg nadwagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy – 4 kg nadwagi; konie, które wygrały
gonitwę – 5 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 2 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi.
Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2600m)
1 (-)

SVENSON (USA) og. gn. 3 l. [Blame (USA)-Summer Moon (FR)], hod. Haras de Saint Pair, 		
M. Zerolo & E.Puerari, wł. inż. J. Travniček, tr Č. Olehla (Czechy)			
st.u. D. Vyhnálek 61
2 (W7) FLAME PROOF (IRE) og. gn. 3 l., hod. T. Twomey, wł. M. Borkowski, tr M. Borkowski		 pr.dż. S. Abaev 61
3 (W13) HAMIS og. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne, tr M. Borkowski		
dż. N. Hendzel 63
4 (W10) JAM VLADYSLAVA kl. s. 3 l., hod. R. Piwko, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
dż. D. Petryakov 62
5 (50) KONTUSZ og. gn. 3 l., hod. SK Iwno, wł. SK Iwno i K. Rogowski, tr K. Rogowski
dż. A. Kabardov 64
6 (-)
MONTCALM (FR) og. s. 3 l., tr T. Dębowski					 st.u. P. Pałczyński 64
7 (W10) TRYBUNAŁ og. c. gn. 3 l., tr R. Świątek			 am. st.u. M. Mikšovský 63
8 (W13) MOBECQ (FR) og. gn. 3 l., tr F. Wołoszyn 					
pr.dż. A. Chopyk 63
9 (W10) TORATORIA NAŁĘCZ kl. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				 dż. M. Kryszyłowicz 61
10 (W10) SAFARI kl. c. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 59
Wycofane Old Navy i Ranger
2’49,1” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; 2½-szyja-1¾-2½-4½-3/4-3½-4-daleko (80)
ZWC 46,10 PDK 678,30 TRJ i CZW nie traf,

W17 Nagroda 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni.
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi. Konie, które biegały w gonitwie z przeszkodami, niosą 4 kg nadwagi. Konie, które w gonitwach
z przeszkodami wygrały sumę 3000 zł, niosą 5 kg nadwagi, za każdą sumę 4000 zł wygraną ponad 3000 zł – dodatkowy
1 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga
wagi dla koni półkrwi. (3600m)
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1 (W6)

COSMIC MAGIC (GER) kl. c. gn. 4 l. [Kamsin (GER)-Cosmic Collisions (GB)], hod. Gestüt Karlshof, 		
wł. I. K. Art s.r.o., tr R. Bodlák (Czechy)					 k.dż. S. Ferhanov 67
2 (W6) NEBO wał. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek		
dż. N. Lovén 69
3 (W6) OCTOBERMEN og. gn. 4 l., hod. SK Kozienice, wł. SK Kozienice i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
									 dż. M. Stromsky 68
4 (W6) TANATOS wał. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
pr.dż. A. Chopyk 67
5 (W6) SPEEDER (CZE) wał. gn. 4 l., hod. Fa-Bio Spol.s r.o., wł. P. Odložil, tr A. Novak (Czechy) pr.dż. J. Odložil 67
0 (W10) ANIS HELLISIO (CZE) kl. kaszt. 4 l., tr G.W. Wróblewski (Czechy)			
u. J. Henych 65
zwolniona z dyspozycji startera
0 (43) CALGARY wał. kaszt. 4 l., tr S.W. Chaboski			
pr.dż. L. Sloup 67
nie ukończył gonitwy (zatrzymany)
0 (-)
SILVER NIGHT (FR) kl. c. gn. 4 l., tr R. Bodlák (Czechy)				
dż. T. Boyer 65
nie ukończyła gonitwy (jeździec spadł)
0 (-)
VICONTE (FR) wał. gn. 4 l., tr T. Dębowski					 st.u. P. Pałczyński 65
nie ukończył gonitwy (upadek konia z jeźdźcem)
Wycofany dodatkowo San Cristobal (zw.)
4’26,4” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2½-11-1¾-daleko (29)
ZWC 17,40 PDK 9,60 TRJ 65,00 CZW 601,10

W18 Nagroda Militaria.pl 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (2400m)
1 (W11) RAGANE (IRE) kl. gn. 4 l. [Worthadd (IRE)-Dart Queen (GER)], hod. Irish National Stud, 			
wł. UAB Žirgo Startas, tr M. Borkowski					
dż. A. Kabardov 58
2 (24) DIORA kl. kaszt. 4 l., hod. P. i J. Łucki, wł. P. i J. Łucki, tr P. Łucki 			
dż. A. Turgaev 58
3 (8)
TEBINIO wał. gn. 6 l., hod. W. J. Engel, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz dż. M. Kryszyłowicz 60
4 (W11) KOLADA kl. kaszt. 5 l., hod. SK Golejewko, wł. P. Dziadas i K. Dynarowska, tr M. Kryszyłowicz		
						 st.u. K. Dynarowska 55
5 (30) SILVER DE CERISY (FR) og. gn. 4 l., hod. O., Y., S. Varin, wł. K. Miondlikowski i B. Inda, tr J. Kozłowski
									
dż. V. Popov 60
6 (-)
ELUZZAM (FR) og. kaszt. 5 l., tr M. Borkowski					
dż. N. Hendzel 60
7 (-)
DABADIYAN (IRE) wał. gn. 9 l., tr R. Świątek					
dż. D. Petryakov 60
8 (53) FELIX wał. kaszt. 6 l., tr K. Rogowski						 st.u. D. Vyhnálek 60
9 (W12) ZEW wał. c. gn. 6 l., tr R. Świątek				 k.dż. P. Nakoniechnyi 59
10 (W11) JAM ROMANA kl. sk. gn. 4 l., tr R. Piwko					
u. J. Rychlak 54
11 (W11) ZRYW wał. gn. 7 l., tr R. Świątek						 k.dż. K. Maryniak 59
12 (W5) SYGRYD og. gn. 4 l., tr I. Wróblewska						
pr.dż. S. Abaev 58
2’30,5” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2½-nos-3½-2-1½-4-1-szyja-½-3-4½
ZWC 23,30 PDK 34,60 TRJ 252,90 CZW i TPL nie traf.

W19 Crystal Cup 172000 zł (80000-32000-20000-16000-12000-8000-4000)
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 67 kg, dla koni 6-letnich
i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeźdźcy, którzy w sposób
ważny ukończyli co najmniej 10 gonitw z przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest
stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (5500m)
1 (z)*

HAAD RIN (FR) wał. gn. 5 l. [Samum (GER)-Daphne (GER)], hod. E. de Kerpezdron, wł. T. Sieradzki,
tr R. Świątek							
dż. N. Lovén 67
2 (-)
DELIGHT MY FIRE (FR) kl. c. gn. 9 l., hod. Cocheese Bloodstock Anstalt, wł. J. Precliková,
tr R. Bodlák (Czechy)							 k.dż. S. Ferhanov 69
3 (-)
PARETO (CZE) wał. kaszt. 12 l., hod. SK Napajedla, wł. Elektrizace Železnic Praha a.s., tr P. Poles (Czechy)
									 dż. M. Stromsky 69
4 (W4) NETTO wał. c. gn. 8 l., hod. SK Golejewko, wł. A. Kupczyński i Z. Lica, tr Z. Lica
dż. Z. Lica 69
5 (-)
CALINE DE JUILLEY (FR) kl. s. 6 l., hod. G. i L., Trincot, wł. K. Zatloukal, tr G.W. Wróblewski (Czechy)
								
pr.dż. L. Sloup 67
(z)* - ostatni start za granicą
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6 (-)

LARIZANO (CZE) wał. kaszt. 11 l., hod. S. Popelka, wł. S. Popelka, tr S. Popelka (Czechy)

pr.dż. J. Odložil 69
7 (W4) CELADON (FR) wał. kaszt. 10 l., hod. EARL Haras de Nonant le Pin, wł. A. Łabędzki tr F. Wołoszyn 		
									 pr.dż. A. Chopyk 69
0 (-)
KROCOLEON (FR) wał. kaszt. 9 l., tr P. Poles (Czechy)			 am. st.u. M. Mikšovský 69
nie ukończył gonitwy (jeździec spadł)
Wycofany dodatkowo Apas Rocka (zw.)
7’03,6” (ćwiartki nie mierzone); dowolnie; 10-5-5-10-½-6
ZWC 13,00 PDK 8,20 TRJ 31,70 CZW 59,60

W20 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)
1 (-)

GALITO DE BOZOULS (FR) og. gn. 3 l. (Muguet de Pascade-Dehesse de Bozouls),
hod. S.A.R.L. Mezagri, wł. S.A.R.L. Mezagri, tr mgr inż. M. Romanowski				
dż. A. Turgaev 58
2 (-)
GOOD IDEA 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 56½
3 (W1) TRACJA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 56
4 (W1) ECHRA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Borkowski		
dż. N. Hendzel 56
5 (W8) EL FURUT og. kaszt. 3 l., hod. Arkadiusz Nicpoń, wł. Artur Nicpoń, tr T. Dębowski
dż. V. Popov 58
6 (W9) EMROSSA kl. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 56
7 (W14) PRIDE og. kaszt. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska					
dż. A. Kabardov 58
8 (W8) BIRMIN og. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				 k.dż. P. Nakoniechnyi 58
9 (W1) FAYSAL og. gn. 3 l., tr T. Dębowski						
u. J. Rychlak 58
10 (-)
CZUMBALALAJKA kl. s. 3 l., tr M. Borkowski					
pr.dż. S. Abaev 56
11 (-)
EDMUND og. gn. 3 l., tr T. Dębowski						
dż. D. Petryakov 58
12 (W14) ESMANOR og. sk. gn. 3 l., tr R. Świątek					 k.dż. K. Maryniak 58
13 (W14) MEDALISTA og. gn. 3 l., tr M. Borkowski					 u. K. Suleymanova 58
1’52,2” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; 1¼-2½-½-4-12-½-3-2½-3½-17-daleko (110)-4
ZWC 35,00 PDK 8,00 TRJ 1654,40 CZW nie traf.

W21 Nagroda Masiniego 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni, które od 1.07.2018 nie wygrały w gonitwach
z przeszkodami sumy 15000 zł. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od
1.07.2018 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10000 zł – 1 kg. Klacze 5- i
6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi
dla koni półkrwi. (4000m)
1 (-)

GREEN ROCKS (GB) wał. c. gn. 7 l. [Red Rocks (IRE)-Groove (ITY)], hod. A. Borroni, wł. F. Neuberg,
tr G.W. Wróblewski (Czechy)						
pr.dż. L. Sloup 67
2 (-)
NICK wał. c. gn. 8 l., hod. SK Golejewko, wł. E. Porębna, tr E. Porębna			
dż. T. Boyer 67
3 (W4) HAYLEY (CZE) kl. gn. 7 l., hod. K. Rybár, wł. P. Odložil, tr P. Odložil (Czechy)
pr.dż. J. Odložil 67
4 (-)
LETEGERTO (CZE) wał. gn. 6 l., hod. SK Napajedla, wł. P. Karlik, tr P. Poles (Czechy) st.u. D. Vyhnálek 67
5 (-)
LAOKOON (HUN) wał. gn. 5 l., hod. Teliver Farm Kft, wł. Crows s.r.o., tr M. Theimer (Czechy)		
					
pr.dż. P. Složil jr 67
0 (W4) LANCASTER ROSE (IRE) kl. kaszt. 5 l., tr G.W. Wróblewski (Czechy)		
pr.dż. A. Chopyk 64
nie ukończyła gonitwy (wyłamała)
0 (-)
SURIN wał. kaszt. 6 l., tr J. Nováková (Czechy)					
dż. N. Lovén 67
nie ukończył gonitwy (wyłamał, jeździec spadł)
0 (-)
FAIR ROCCO (GB) wał. gn. 5 l., tr T. Dębowski					 st.u. P. Pałczyński 66
nie ukończył gonitwy (wyłamał)
0 (W4) LINNGAR (FR) wał. c. gn. 7 l., tr L. Kvapilová (Czechy)			
dż. M. Novák 69
nie ukończył gonitwy (zatrzymany)
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Wycofana dodatkowo Zarra (zw.)
4’55,8” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; 1½-17-5-daleko (27)
ZWC 11,90 PDK 127,80 TRJ 612,00 TPL 132,60 CZW nie traf.
Dzień 4 (NIEDZIELA) 9 CZERWCA 2019 r.
Słonecznie, temp. 25°C, tor lekko-elastyczny (2,8)
W22 Gonitwa uczniowska (1). Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK-Partynice.
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu
kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez
bata. (1600m)
1 (W3)

UNA EMOCION kl. gn. 3 l. (Dżulietto-Uroda), hod. K. Rabiej, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, 		
tr M. Kryszyłowicz								 st.u. K. Brygier 57
2 (W13) UWERTURA kl. c. gn. 3 l., hod. GR J. Zalewska, wł. J. i J. Zalewscy, tr R. Świątek
st.u. P. Kłóś 57
3 (W3) TRAVILLA kl. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne i T. Dębowski, tr T. Dębowski
u. J. Rychlak 56
4 (W13) FROZEN BRONZE kl. gn. 3 l., hod. K.T.M. Sp. z o. o., wł. K.T.M. Sp. z o. o., tr T. Dębowski		
							 st.u. J. Kołakowski 57
5 (W13) RIVA POLONIA kl. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz			
						 st.u. K. Dynarowska 57
0 (W3) DIABLO og. k. 3 l., tr T. Dębowski			
u. M. Wyrzyk 58
nie ukończył gonitwy (jeździec spadł)
Wycofany dodatkowo Sir Leon (zw.)
1’40,2” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2½-1½-¾-3½
ZWC 30,50 PDK 18,10 TRJ 869,00

W23 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)
1 (W9)
2 (W8)
3 (W9)
4 (W9)
5 (W9)
6 (W9)
7 (-)
8 (-)
9 (-)

PIĘKNA PANNA kl. kaszt. 3 l. (Empire-Piękna Dama), hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, 		
tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 58
EL ROSILL kl. gn. 3 l., hod. Alfred F. Laskowski, wł. Alfred F. Laskowski, tr T. Dębowski
st.u. P. Kłóś 58
WIOSENNA RÓŻA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr mgr inż. J. Domańska dż. V. Popov 58
SAGITTA kl. gn. 3 l., hod. B. Dąbrowski, wł. B. Dąbrowski, tr T. Dębowski		
st.u. J. Kołakowski 58
WANISSA kl. kaszt. 3 l., hod. B. Dąbrowski, wł. D. Ostatek, tr T. Dębowski		
dż. D. Petryakov 58
FONARYSA kl. sk. gn. 3 l., tr R. Świątek					 k.dż. K. Maryniak 58
CHEROJA kl. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 dż. M. Kryszyłowicz 58
CZARNA PERŁA kl. sk. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				
st.u. K. Brygier 58
BARACCOLA kl. s. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska				 k.dż. P. Nakoniechnyi 58

Wycofana El Dorana
1’56,1” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2-½-7-½-½-6-6–daleko (21)
ZWC 18,10 PDK 143,00 TRJ i CZW nie traf.

W24 Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1400m)
1 (38)

DAZEEKHA (GB) kl. gn. 6 l. [Captain Gerrard (IRE)-Dazakhee (GB)], hod. Mr & Mrs D. Yates, 		
wł. M. Krzyśków i K. Brygier, tr M. Krzyśków					
st.u. K. Brygier 62
2 (30) FREDDYISREADY (IRE) wał. gn. 5 l., hod. Oceana Racing, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.,		
tr mgr inż. M. Romanowski							
dż. C. Fraisl 60
3 (W11) NIDER wał. c. gn. 5 l., hod. SK Golejewko, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
dż. D. Petryakov 63
4 (W5) TUDEMON wał. kaszt. 5 l., hod. R. Piwko, wł. R. Piwko, tr R. Piwko		
u. J. Rychlak 56
5 (W11) BLACK BEAUTY kl. c. gn. 5 l., hod. A. Zieliński, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 59
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6 (W5)
7 (38)
8 (38)

ESSEA kl. c. gn. 8 l., tr E. Porębna						
SUBIECTUM wał. kaszt. 6 l., tr M. Borkowski					
FIGHTERKA (FR) kl. gn. 4 l., tr E. Zahariev 					

st.u. P. Kłóś 57
dż. N. Hendzel 63
dż. V. Popov 62

1’22,8” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 3½-szyja-½-½-3-½-4
ZWC 67,80 PDK 331,80 TRJ, CZW i TPL nie traf.

W25 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1907m)
1 (-)

SAHIB AL JALALA wał. gn. 3 l. (Vasyli Kossack-Song of Joy), hod. Fortum Michał Romanowski,
wł. D. Kübbeler, tr mgr inż. M. Romanowski					 k.dż. K. Maryniak 58
2 (W8) ECHTOR og. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, tr M. Borkowski
dż. N. Hendzel 58
3 (66) PABLO wał. kaszt. 3 l., hod. Ł. Paczewski, wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski
									
dż. C. Fraisl 58
4 (W8) ZARINKA kl. s. 3 l., hod. D. Jaskółka-Grylewicz, wł. D. Jaskółka-Grylewicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 56
5 (W20) FAYSAL og. gn. 3 l., hod. Alfred F. Laskowski, wł. Alfred F. Laskowski, tr T. Dębowski
dż. D. Petryakov 58
6 (W1) ELFAIS og. gn. 3 l., tr T. Dębowski				 k.dż. P. Nakoniechnyi 58
7 (W14) DIANORA kl. gn. 3 l., tr T. Dębowski						 st.u. J. Kołakowski 56
8 (W14) WORONIN og. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					
u. M. Sommer 58
9 (W8) AFRAN og. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 58
10 (W14) HEFRYT og. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					
st.u. K. Brygier 58
11 (-)
BELLATOR og. gn. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska					
dż. V. Popov 58
12 (W14) DORENA kl. s. 3 l., tr T. Dębowski						
st.u. P. Kłóś 56
Wycofana dodatkowo Poziomka (zw.)
2’16,4” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; nos-3½-¾-14-6-¾-7-4-2½-18-daleko (58)
ZWC 32,50 PDK 34,80 TRJ 962,80 CZW nie traf.

W26 Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1907m)
1 (34)

BERTRIMONT (FR) og. s. 3 l. [Rajsaman (FR)-La Barbacane (FR)], hod. SCEA Barbottiere, J.-J. Montagne,
wł. M. Dherment, A. Wojciechowska, E. Zahariev i M. Żegarska, tr E. Zahariev
dż. V. Popov 59
2 (-)
OLD NAVY (CZE) og. gn. 3 l., hod. Pavlin Dvůr s.r.o., wł. J. Zalewski, tr R. Świątek k.dż. P. Nakoniechnyi 58
3 (W13) KING AGE OF JAPE (CZE) wał. gn. 3 l., hod. M. Bober, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober,
tr M. Borkowski								 dż. N. Hendzel 61
4 (W7) JARABINA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 57
5 (W3) IN POLONIA kl. gn. 3 l., hod. R. Piwko, wł. R. Piwko, tr R. Piwko			
u. J. Rychlak 53
6 (W7) KACOSSA (CZE) kl. gn. 3 l., tr E. Porębna					
st.u. P. Kłóś 59
7 (W10) MLODY PAN (IRE) og. gn. 3 l., tr R. Świątek					 k.dż. K. Maryniak 58
Wycofany Ruler In Pink
2’00,3” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; ½-szyja-½-½-nos-11
ZWC 22,50 PDK 60,50 TRJ 958,80 CZW nie traf.
W27 Gonitwa uczniowska (2). Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK-Partynice
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi
wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy
dosiadają koni bez bata. (1907m)
1 (W11) UNKAS og. gn. 5 l. (Needham’s Fort (USA)-Uroda), hod. T. Rejman, wł. T. i K. Dębowscy, tr T. Dębowski
								
u. M. Sommer 59
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2 (W5)
3 (W18)
4 (W5)
5 (W12)
6 (-)
7 (W18)

SINI kl. gn. 4 l., hod. SK Kozienice, wł. I. Rosiak-Szebysty, tr M. Kryszyłowicz
st.u. K. Brygier 58
DABADIYAN (IRE) wał. gn. 9 l., hod. HH Aga Khan, wł. R. Świątek, tr R. Świątek
st.u. P. Kłóś 60
TESSA kl. gn. 8 l., hod. M. Harms, wł. T. i K. Dębowscy, tr T. Dębowski		
st.u. J. Kołakowski 60
ZAWIEJA kl. gn. 4 l., hod. SK Moszna, wł. G. Wikar, tr M. Kryszyłowicz		
st.u. K. Dynarowska 58
DEKLARACJA kl. gn. 4 l., tr I. Wróblewska					
u. O. Ryzhak 57
ZEW wał. c. gn. 6 l., tr R. Świątek						
u. J. Rychlak 59

Wycofany Zryw
1’59,8” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 4½-1¾-1¾-5-3-3
ZWC 65,80 PDK 187,50 TRJ i TPL nie traf.
Dzień 5 (NIEDZIELA) 23 CZERWCA 2019 r.
Słonecznie, temp. 26°C, tor lekki (2,4)

W28 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1907m)
1 (W20) EMROSSA kl. s. 3 l. (Vitorio TO-Emandoria), hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz		
									 st.u. K. Brygier 58
2 (W23) WANISSA kl. kaszt. 3 l., hod. B. Dąbrowski, wł. D. Ostatek, tr T. Dębowski		
dż. D. Petryakov 58
3 (W23) CHEROJA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 58
4 (W23) SAGITTA kl. gn. 3 l., hod. B. Dąbrowski, wł. B. Dąbrowski, tr T. Dębowski		
st.u. P. Kłóś 58
5 (W23) WIOSENNA RÓŻA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr mgr inż. J. Domańska		
								 k.dż. K. Kamińska 58
6 (W23) FONARYSA kl. sk. gn. 3 l., tr R. Świątek					 k.dż. K. Maryniak 58
7 (W1) WITALIA kl. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 58
8 (W23) BARACCOLA kl. s. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska		 st.u. R. Mannanbek Uulu 58
2’21,4” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; 1-1-6-3½-2-7-daleko (30)
ZWC 78,70 PDK 51,30 TRJ 1999,20

W29 Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2400m)
1 (W18) RAGANE (IRE) kl. gn. 4 l. [Worthadd (IRE)-Dart Queen (GER)], hod. Irish National Stud, 			
wł. UAB Žirgo Startas, tr M. Borkowski					
dż. A. Kabardov 59
2 (W24) NIDER wał. c. gn. 5 l., hod. SK Golejewko, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
dż. D. Petryakov 61
3 (W18) TEBINIO wał. gn. 6 l., hod. W. J. Engel, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz dż. M. Kryszyłowicz 60
4 (W27) DEKLARACJA kl. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. SK Iwno, tr I. Wróblewska
k.dż. K. Kamińska 57
5 (W12) KAZAL (SRB) og. s. 5 l., hod. D. Mitrovic, wł. D. Milinkovic, tr R. Świątek		
k.dż. P. Nakoniechnyi 59
6 (W27) ZEW wał. c. gn. 6 l., tr R. Świątek						 k.dż. K. Maryniak 59
7 (W27) UNKAS og. gn. 5 l., tr T. Dębowski			 pr.dż. U. Kozhomkulov 61
2’32,9” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 4½-szyja-12-½-kr.łeb-2½
ZWC 13,80 PDK 11,80 TRJ 27,30

W30 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1600m)
1 (-)

SOMETHING SPECIAL og. gn. 3 l. (Vasyli Kossack-Sajra), hod. Fortum Michał Romanowski,
wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski			
dż. C. Fraisl 58
2 (W20) EL FURUT og. kaszt. 3 l., hod. Arkadiusz Nicpoń, wł. Artur Nicpoń, tr T. Dębowski
dż. A. Kabardov 58
3 (-)
WOVON MAN SPRICHT og. kaszt. 3 l., hod. R. Ptach, wł. C. i U. Pawlak, tr mgr inż. M. Romanowski		
									 dż. D. Petryakov 58
4 (-)
ARIA SF og. kaszt. 3 l., hod. F. Jalalian, wł. G. Jankowska, tr A. Suchorzewski		
k.dż. K. Maryniak 58
5 (W25) ZARINKA kl. s. 3 l., hod. D. Jaskółka-Grylewicz, wł. D. Jaskółka-Grylewicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 56
31

6 (W25) AFRAN og. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 58
7 (W20) BIRMIN og. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					
st.u. K. Brygier 58
8 (-)
KAYAL AL KHALEDIAH og. gn. 3 l., tr M. Borkowski				
dż. N. Hendzel 58
9 (48) PESTO og. gn. 3 l., tr P. Nakoniechnyi 				 k.dż. P. Nakoniechnyi 58
10 (-)
EL ERRAI og. gn. 3 l., tr T. Dębowski						
st.u. P. Kłóś 58
11 (W20) PRIDE og. kaszt. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska		 st.u. R. Mannanbek Uulu 58
12 (-)
POZIOMKA kl. gn. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska					 k.dż. K. Kamińska 56
0 (W20) EDMUND og. gn. 3 l., tr T. Dębowski			 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
pozostał na starcie (jeździec spadł przed minięciem kontrstartera)
1’49,6” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 3½-3½-2½-5½-15-8-2½-5½-łeb-8-5
ZWC 17,40 PDK 53,70 TRJ 264,50 TPL 182,70 CZW nie traf.

W31 Gonitwa uczniowska (3). Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)

Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK-Partynice.
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi
wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy
dosiadają koni bez bata. (1907m)

1 (W27) ZAWIEJA kl. gn. 4 l. (Roulette (GB)-Zefira), hod. SK Moszna, wł. G. Wikar, tr M. Kryszyłowicz
								 st.u. K. Brygier 58
2 (W18) KOLADA kl. kaszt. 5 l., hod. SK Golejewko, wł. P. Dziadas i K. Dynarowska, tr M. Kryszyłowicz		
						 st.u. K. Dynarowska 58
3 (W27) DABADIYAN (IRE) wał. gn. 9 l., hod. HH Aga Khan, wł. R. Świątek, tr R. Świątek
st.u. P. Kłóś 60
4 (W27) TESSA kl. gn. 8 l., hod. M. Harms, wł. T. i K. Dębowscy, tr T. Dębowski		
u. C. Pawlak 59
5 (W18) ZRYW wał. gn. 7 l., hod. T. Sieradzki, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek		 st.u. R. Mannanbek Uulu 60
0 (W18) JAM ROMANA kl. sk. gn. 4 l., tr R. Piwko					
u. J. Rychlak 57
zdyskwalifikowana z I-go miejsca (substancja zabroniona)
Wycofany Eluzzam
2’03” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; ¾-½-6-szyja-2½
ZWC 13,50 PDK 266,60 TRJ 614,00

W32 Memoriał Kasi Litwiniuk 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. Koni dosiadają wyłącznie amazonki. Wszystkie amazonki
dosiadają koni bez bata. (1907m)

1 (W20) GOOD IDEA DE BOZOULS (FR) kl. kaszt. 3 l. (Muguet de Pascade-Udoka de Bozouls),
hod. S.A.R.L. Mezagri, wł. S.A.R.L. Mezagri, tr mgr inż. M. Romanowski		
dż. C. Fraisl 58
2 (W25) DIANORA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr T. Dębowski		
k.dż. K. Kamińska 58
3 (W20) ECHRA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Borkowski		
dż. N. Hendzel 58
4 (W20) TRACJA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 58
5 (W1) GH AMBER (DE) kl. k. 3 l., hod. F. Dill, wł. F. Dill, tr R. Świątek			
k.dż. K. Maryniak 58
6 (W20) CZUMBALALAJKA kl. s. 3 l., tr M. Borkowski				 u. K. Suleymanova 58
7 (W23) EL ROSILL kl. gn. 3 l., tr T. Dębowski					
st.u. P. Kłóś 58
8 (W25) DORENA kl. s. 3 l., tr T. Dębowski						
u. J. Rychlak 58
2’19” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; ¾-2-½-17-5-daleko (27)-5½
ZWC 8,40 PDK 73,90 TRJ 164,80 CZW 724,40
W33 Gonitwa uczniowska (4). Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK-Partynice
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu
kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez
bata. (1907m)
1 (64) SOMBOR og. gn. 3 l. [Alandi (IRE)-Sionpas (GER)], hod. S. Mladenovic, wł. S. Mladenovic, tr M. Borkowski
							 u. K. Suleymanova 57
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2 (W26) IN POLONIA kl. gn. 3 l., hod. R. Piwko, wł. R. Piwko, tr R. Piwko			
u. J. Rychlak 56
3 (-)
CAIPIRINHA kl. gn. 3 l., hod. A. i R. Zielińscy, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz st.u. K. Brygier 57
4 (-)
TOP SAFETY kl. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
st.u. K. Dynarowska 57
5 (W7) ZJAWA kl. c. gn. 3 l., hod. T. Sieradzki, wł. T. Sieradzki, tr A. Suchorzewski		
st.u. P. Kłóś 57
6 (W16) MOBECQ (FR) og. gn. 3 l., tr F. Wołoszyn 		 st.u. R. Mannanbek Uulu 59
7 (W22) DIABLO og. k. 3 l., tr T. Dębowski						
u. C. Pawlak 58
2’00,1” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 4-½-2-1¼-8-4½
ZWC 19,30 PDK 25,00 TRJ 116,20 TPL 44,80
Dzień 6 (NIEDZIELA) 30 CZERWCA 2019 r.
Na podstawie §37 ust. 12 Komisja Techniczna w porozumieniu z organizatorem odwołała wyścigi
w dniu 30 czerwca, z powodu złych warunków atmosferycznych (wysoka temperatura).
Dzień 7 (NIEDZIELA) 28 LIPCA 2019 r.
Upalnie, temp. 31°C, tor lekko-elastyczny (2,7)

W40 Nagroda 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1200m)
1 (-)
DAGORA kl. s. 2 l. (Ruten (USA)-Daphnae), hod. SK Iwno, wł. N. Hendzel i P. Pirzecki, tr M. Borkowski
								
dż. N. Hendzel 55
2 (-)
I BELIVE IN ANGELS kl. s. 2 l., hod. Fortum Michał Romanowski, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski		
									
dż. J. Verner 55
3 (-)
EL PAGO PAGO (FR) og. gn. 2 l., hod. J. Verkerk, wł. P. Borkowska, S. Górnikowska, G. Mazur,
tr M. Borkowski								 dż. D. Petryakov 56
4 (-)
INDEPENDENT BLACK (FR) og. k. 2 l., hod. M. Daguzan-Garros, wł. J. Kartus, tr R. Świątek		
					 k.dż. P. Nakoniechnyi 56
5 (-)
MYSTICAL og. gn. 2 l., hod. K. Mirpuri, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
st.u. K. Brygier 56
6 (-)
NERIDA kl. s. 2 l., tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 55
7 (-)
MIDORI og. gn. 2 l., tr M. Kryszyłowicz				 dż. M. Kryszyłowicz 56
1’13,6” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 3½-2-łeb-7-8-¾
ZWC 49,10 PDK 60,60 TRJ 73,40 CZW nie traf.

W41 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1600m)
1 (W30) WOVON MAN SPRICHT og. kaszt. 3 l. (Von-Wierzbina), hod. R. Ptach, wł. C. i U. Pawlak, tr I. Wróblewska
									
u. C. Pawlak 58
2 (W30) ZARINKA kl. s. 3 l., hod. D. Jaskółka-Grylewicz, wł. D. Jaskółka-Grylewicz, tr M. Kryszyłowicz 		
						 dż. M. Kryszyłowicz 56
3 (W30) ARIA SF og. kaszt. 3 l., hod. F. Jalalian, wł. G. Jankowska, tr R. Świątek		
k.dż. P. Nakoniechnyi 58
4 (W32) TRACJA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
st.u. K. Brygier 56
5 (W30) EL FURUT og. kaszt. 3 l., hod. Arkadiusz Nicpoń, wł. Artur Nicpoń, tr T. Dębowski
dż. J. Verner 58
6 (74) KATCHMEIFYOUCAN kl. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski			
k.dż. K. Maryniak 56
7 (W32) ECHRA kl. gn. 3 l., tr M. Borkowski						 u. K. Suleymanova 56
8 (103) ERGUN JR og. s. 3 l., tr E. Zahariev 						
dż. D. Petryakov 58
9 (-)
ES-AMIR og. s. 3 l., tr M. Borkowski						
dż. N. Hendzel 58
10 (W30) EL ERRAI og. gn. 3 l., tr T. Dębowski					
u. J. Rychlak 58
11 (W30) POZIOMKA kl. gn. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska		 pr.dż. U. Kozhomkulov 56
Wycofany dodatkowo Faysal (zw.)
1’48,7” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; 1¼-2½-2-szyja-9-17-½-3½-4-19
ZWC 13,20 PDK 255,80 TRJ i CZW nie traf.
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W42 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa pod patronatem LOTTO
Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1600m)
1 (155) YAMAS SZUMAWA (IRE) kl. gn. 3 l. [Morpheus (GB)-Enchanting Way (GB)], hod. A. Curran,
wł. Bobrowiec Osada Sp. z o.o. i Z. Zahariev, tr E. Zahariev 			
dż. D. Petryakov 59
2 (W26) KING AGE OF JAPE (CZE) wał. gn. 3 l., hod. M. Bober, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, tr M. Borkowski
									 dż. N. Hendzel 61
3 (57) STORY OF SPIRIT (SVK) og. sk. gn. 3 l., hod. Y. Nikles, wł. Y. Nikles, tr R. Świątek
k.dż. K. Maryniak 58
4 (-)
PAST GLORIES (IRE) wał. kaszt. 3 l., hod. Godolphin,
wł. Specjaliści od Brudnej Roboty sp. z o.o.-P. Krzyśków, tr M. Krzyśków		
st.u. K. Brygier 56
5 (W26) JARABINA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Krasne, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 57
6 (W10) IZAKAYA kl. gn. 3 l., tr R. Świątek				 k.dż. P. Nakoniechnyi 56
7 (W16) JAM VLADYSLAVA kl. s. 3 l., tr S.W. Chaboski				
dż. J. Verner 59
8 (134) LEGIONISTA og. gn. 3 l., tr K. Rogowski					am. u. P. Koutnikova 59
9 (W22) RIVA POLONIA kl. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				 st.u. K. Dynarowska 54
10 (W22) TRAVILLA kl. gn. 3 l., tr T. Dębowski					
u. J. Rychlak 53
11 (W13) TARAKA kl. c. gn. 3 l., tr T. Dębowski		 st.u. R. Mannanbek Uulu 54
Wycofany Yamaz
1’36,4” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2-3½-1-1½-szyja-nos-6-7-2½-2½
ZWC 26,70 PDK 22,70 TRJ 337,20 CZW i TPL nie traf.

W43 Puchar Hyundai Nawrot 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500) (seria A)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1907m)
1 (W24) TUDEMON wał. kaszt. 5 l. (Suteki Shinsukekun (USA)-Tudela), hod. R. Piwko, wł. R. Piwko, tr R. Piwko
									
u. J. Rychlak 56
2 (-)
VALLEY PRIDE (FR) og. gn. 4 l., hod. E.A.R.L. Haras du Taillis i B. Wenger, wł. TOK Capital Sp. z o. o.,
tr R. Świątek								 dż. D. Petryakov 60
3 (-)
BAILANDO wał. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
4 (W3) RULER IN PINK (JPN) kl. gn. 3 l., hod. Mikita Stud, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
dż. J. Verner 53
5 (W27) SINI kl. gn. 4 l., hod. SK Kozienice, wł. I. Rosiak-Szebysty, tr M. Kryszyłowicz
st.u. K. Brygier 56
6 (W5) STEFANKA kl. sk. gn. 4 l., tr M. Kryszyłowicz					 u. K. Suleymanova 54
7 (115) ASKALON og. gn. 4 l., tr I. Wróblewska					am. u. P. Koutnikova 60
8 (W3) RANGER og. gn. 3 l., tr M. Borkowski						
dż. N. Hendzel 55
9 (W33) DIABLO og. k. 3 l., tr T. Dębowski
st.u. R. Mannanbek Uulu 54
Wycofany dodatkowo Zryw (zw.)
1’57,3” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; ½-4-3-3-4-3-5-7
ZWC 58,90 PDK 60,80 TRJ i CZW nie traf.

W44 Memoriał prof. Andrzeja Modrakowskiego
Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1907m)
1 (147) GALITO DE BOZOULS (FR) og. gn. 3 l. (Muguet de Pascade-Dehesse de Bozouls), hod. S.A.R.L. Mezagri,
wł. S.A.R.L. Mezagri, tr mgr inż. M. Romanowski		 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
2 (W32) GOOD IDEA DE BOZOULS (FR) kl. kaszt. 3 l., hod. S.A.R.L. Mezagri, wł. S.A.R.L. Mezagri,
tr mgr inż. M. Romanowski							 k.dż. K. Maryniak 56
3 (81) DEBBY kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr mgr inż. J. Domańska
dż. N. Hendzel 56
4 (W23) PIĘKNA PANNA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz					
					 st.u. K. Dynarowska 56
5 (W9) CEILANA 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 M. Kryszyłowicz				 dż. M. Kryszyłowicz 56
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6 (W28) EMROSSA kl. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					
7 (W14) ESTUFIN og. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					
		
2’15,4” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 5-½-11-4-szyja-17
ZWC 16,90 PDK 5,90 TRJ 28,80 CZW 138,00

st.u. K. Brygier 56
dż. D. Petryakov 58

W45 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500) (seria B)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1907m)
1 (W29) TEBINIO wał. gn. 6 l. (Ecosse (FR)-Tebi), hod. W. J. Engel, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
						 dż. M. Kryszyłowicz 60
2 (-)
IZIS kl. kaszt. 4 l., hod. SK Iwno, wł. SK Iwno, tr I. Wróblewska			
am. u. P. Koutnikova 58
3 (W31) ZAWIEJA kl. gn. 4 l., hod. SK Moszna, wł. G. Wikar, tr M. Kryszyłowicz		
st.u. K. Brygier 56
4 (120) COME BACK SZUMAWA kl. sk. gn. 3 l., hod. K. Szumiński, wł. Bobrowiec Osada Sp. z o.o.,
D. Turkowska, M. Wnuk, G. Pankrat, tr E. Zahariev 				
dż. D. Petryakov 55
5 (64) SHURI (IRE) og. gn. 3 l., hod. Whisperview Trading Ltd, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski dż. J. Verner 55
6 (W33) MOBECQ (FR) og. gn. 3 l., tr F. Wołoszyn 		 pr.dż. U. Kozhomkulov 55
7 (W31) TESSA kl. gn. 8 l., tr T. Dębowski		 st.u. R. Mannanbek Uulu 57
8 (125) HAMIS og. c. gn. 3 l., tr M. Borkowski						
dż. N. Hendzel 55
9 (95) FLAME PROOF (IRE) og. gn. 3 l., tr M. Borkowski				
k.dż. K. Maryniak 56
10 (-)
KSIĘŻNA INDI kl. s. 3 l., tr R. Świątek			
k.dż. P. Nakoniechnyi 54
1’57,2” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2-6-1-½-4-1-2½-16-2
ZWC 35,70 PDK 366,70 TPL 94,50 TRJ i CZW nie traf.

W46 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500) (seria A)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200m)
1 (-)

ENERO og. s. 3 l. (Poganin-Entropia), hod. SK Kurozwęki Sp. z o.o.-J. M. Popiel,
wł. SK Kurozwęki Sp. z o.o.-J. M. Popiel, tr M. Kryszyłowicz			
st.u. K. Dynarowska 58
2 (W30) PRIDE og. kaszt. 3 l., hod. PPH Parys Sp. z o.o., wł. PPH Parys Sp. z o.o., tr mgr inż. J. Domańska		
			 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
3 (W30) BIRMIN og. kaszt. 3 l., hod. SK Białka, wł. Małopolska Hodowla Roślin-SK Białka, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 58
4 (W28) WITALIA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
dż. D. Petryakov 56
5 (W9) EL DORANA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Borkowski
dż. N. Hendzel 56
6 (-)
EMESTA kl. gn. 3 l., tr R. Świątek						 k.dż. K. Maryniak 56
7 (W23) CZARNA PERŁA kl. sk. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				
st.u. K. Brygier 56
8 (W32) EL ROSILL kl. gn. 3 l., tr T. Dębowski
st.u. R. Mannanbek Uulu 56
9 (W32) DORENA kl. s. 3 l., tr T. Dębowski						
u. J. Rychlak 56
2’45,9” (ćwiartki nie mierzone); po walce; szyja-½-1¾-15-10-8-9-daleko (80)
ZWC 20,40 PDK 32,80 TRJ 309,40 CZW nie traf.

W47 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500) (seria B)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200m)
1 (-)

EMANDENOR og. gn. 3 l. (Emerald J-Emandilla), hod. SK Michałów, wł. SK Michałów i E. Zahariev,
tr E. Zahariev 								 dż. D. Petryakov 58
2 (W32) DIANORA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr T. Dębowski		
k.dż. K. Maryniak 56
3 (W30) AFRAN og. s. 3 l., hod. SK Białka, wł. Małopolska Hodowla Roślin-SK Białka, tr M. Kryszyłowicz		
						 st.u. K. Dynarowska 58
4 (W25) HEFRYT og. s. 3 l., hod. SK Białka, wł. Małopolska Hodowla Roślin-SK Białka, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 58
5 (W25) WORONIN og. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
st.u. K. Brygier 58
6 (W28) FONARYSA kl. sk. gn. 3 l., tr R. Świątek					
u. M. Drozd 56
7 (W30) EDMUND og. gn. 3 l., tr T. Dębowski
st.u. R. Mannanbek Uulu 58
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8 (W20) ESMANOR og. sk. gn. 3 l., tr R. Świątek			

k.dż. P. Nakoniechnyi 58

2’43,4” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 1-9-2-5-9-5-daleko (130)
ZWC 25,30 PDK 14,10 TRJ 107,40 CZW nie traf.
Dzień 8 (NIEDZIELA) 11 SIERPNIA 2019 r.
Słonecznie, temp. 28°C, tory: płaski elastyczny (3,4),
płotowy lekko-elastyczny (3,0), przeszkodowy lekko-elastyczny (2,7)

W48 Nagroda 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Cykl gonitw z płotami dla 3-letnich koni.
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 64 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z płotami, niosą 2
kg nadwagi, konie, które biegały w gonitwie z płotami niosą 4 kg nadwagi. Za każdą sumę 6000 zł wygraną w gonitwach
z płotami –1 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie
jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (2800m)
1 (-)

HAVEYOUEVERSEEN (FR) kl. s. 3 l. [Literato (FR)-Haleyev (IRE)], hod. M. du Breil, S. Lamy, 		
wł. Galopp & FRIENDS s.r.o., tr J. Nováková (Czechy)				
k.dż. C. Roberts 64
2 (-)
MIKE OF JAPE (CZE) og. c. gn. 3 l., hod. J. Vymazal, wł. V. Vocetka, tr J. Nováková (Czechy)
dż. M. Novák 68
0 (W22) UNA EMOCION kl. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				
st.u. P. Pałczyński 65
nie ukończyła gonitwy (upadek konia z jeźdźcem)
0 (W3) TUTTI FRUTTI kl. c. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				
pr.dż. J. Derych 66
nie ukończyła gonitwy (upadek konia z jeźdźcem)
0 (-)
SAY SZUMAWA kl. gn. 3 l., tr T. Pastuszka 					
pr.dż. A. Chopyk 64
nie ukończyła gonitwy (zatrzymana)
0 (-)
COLOMBINA (FR) kl. gn. 3 l., tr Č. Olehla (Czechy)		
pr.dż. J. Spáčil 64
nie ukończyła gonitwy (upadek konia z jeźdźcem)
Wycofana dodatkowo Taraka (zw.)
3’19,5” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2 dł
ZWC 28,90 PDK 14,50

W49 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1907m)
1 (W42) JARABINA kl. kaszt. 3 l. (Star Poker (IRE)-Jareda), hod. SK Krasne, wł. M. i W. Kryszyłowicz,
tr M. Kryszyłowicz					 dż. M. Kryszyłowicz 57
2 (155) UWERTURA kl. c. gn. 3 l., hod. GR J. Zalewska, wł. J. i J. Zalewscy, tr R. Świątek
k.dż. K. Maryniak 56
3 (W33) ZJAWA kl. c. gn. 3 l., hod. T. Sieradzki, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek		
k.dż. P. Nakoniechnyi 56
4 (W45) KSIĘŻNA INDI kl. s. 3 l., hod. SK Iwno, wł. P. Golonka, tr R. Świątek		
u. J. Rychlak 53
5 (W33) CAIPIRINHA kl. gn. 3 l., hod. A. i R. Zielińscy, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz dż. N. Hendzel 57
6 (W42) RIVA POLONIA kl. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				 st.u. K. Dynarowska 54
7 (-)
BOTANIKA kl. gn. 3 l., tr S.W. Chaboski						
st.u. K. Brygier 56
2’03,2” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2-7-2-2½-½-daleko (28)
ZWC 17,80 PDK 11,10 TRJ 46,40 CZW nie traf.

W50 Wrocławska Trial 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga 69 kg. Konie, które od 1.09.2018 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15000 zł, korzystają z 3 kg ulgi wagi, 30000 zł – 2 kg, 45000 zł – 1 kg. Za każdą
sumę 45000 zł wygraną ponad 45000 zł – 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga – 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają
z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
(4200m)
1 (W19) HAAD RIN (FR) wał. gn. 5 l. [Samum (GER)-Daphne (GER)], hod. E. de Kerpezdron, wł. T. Sieradzki,
tr R. Świątek								
dż. N. Lovén 72
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2 (W21) NICK wał. c. gn. 8 l., hod. SK Golejewko, wł. E. Porębna, tr E. Porębna		
dż. T. Boyer 66
3 (-)
REKI (CZE) wał. gn. 7 l., hod. Wrbna Racing, wł. Wrbna Racing, tr H. Kabelková (Czechy) dż. M. Novák 68
4 (-)
HÁDÉS (CZE) wał. c. gn. 6 l., hod. E. Kubíček, wł. Galopp & FRIENDS s.r.o., tr J. Nováková (Czechy)		
									 k.dż. C. Roberts 69
5 (W19) NETTO wał. c. gn. 8 l., hod. SK Golejewko, wł. A. Kupczyński i Z. Lica, tr Z. Lica
dż. Z. Lica 67
6 (W19) CELADON (FR) wał. kaszt. 10 l., tr F. Wołoszyn 				
pr.dż. A. Chopyk 66
7 (z)*
PALAZZO CORSINI (IRE) wał. gn. 5 l., tr T. Dębowski				
st.u. P. Pałczyński 66
Wycofany dodatkowo Starbuck (zw.)
5’19,6” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 8-14-6-7-4½-3½
ZWC 9,50 PDK 17,40 TRJ 115,10 CZW 235,20 TPL nie traf.

W51 Nagroda 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa pod patronatem LOTTO
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 54 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2018 zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą 2 kg nadwagi; konie, które
wygrały gonitwę – 3 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 1 kg nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie
korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3200m)
1 (W29) NIDER wał. c. gn. 5 l. (Nowogródek-Nitonia), hod. SK Golejewko, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
			 pr.dż. U. Kozhomkulov 64
2 (W15) TIME OF GLORY kl. gn. 5 l., hod. S. Plavac, wł. Plavac Sp. z o.o., tr M. Borkowski
dż. N. Hendzel 60
3 (W31) DABADIYAN (IRE) wał. gn. 9 l., hod. HH Aga Khan, wł. R. Świątek, tr R. Świątek
k.dż. K. Maryniak 62
4 (W29) KAZAL (SRB) og. s. 5 l., hod. D. Mitrovic, wł. D. Milinkovic, tr R. Świątek		
k.dż. P. Nakoniechnyi 64
5 (-)
GONTCHAR (FR) og. gn. 6 l., hod. Haras du Mezeray, wł. mgr I. Uhlirova, tr R. Bodlák (Czechy)
dż. T. Boyer 62½
6 (W33) TOP SAFETY kl. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 dż. M. Kryszyłowicz 54
7 (W29) ZEW wał. c. gn. 6 l., tr R. Świątek						
pr.dż. A. Chopyk 62
3’44,8” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; ¾-5½-1¾-5½-łeb-1
ZWC 13,90 PDK 31,50 TRJ 563,00 CZW nie traf.

W52 Nagroda 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni.
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 66 kg. Konie, które biegały w gonitwach z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi. Za każdą sumę 7000 zł wygraną w gonitwach z przeszkodami dodatkowo 1 kg nadwagi.
Maksymalna nadwaga – 5 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3800m)
1 (W17) COSMIC MAGIC (GER) kl. c. gn. 4 l. [Kamsin (GER)-Cosmic Collisions (GB)], hod. Gestüt Karlshof, 		
wł. I. K. Art s.r.o., tr R. Bodlák (Czechy)					
dż. M. Novák 68
2 (W17) NEBO wał. gn. 4 l., hod. SK Golejewko, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek		
dż. N. Lovén 70
3 (W17) SILVER NIGHT (FR) kl. c. gn. 4 l., hod. R. Bodmer i A. Tamagni, wł. M. Vlcek, tr R. Bodlák (Czechy)		
									
dż. T. Boyer 66
4 (-)
SORBET wał. s. 4 l., hod. T. Sobierajski, wł. V. Vocetka, tr J. Nováková (Czechy)
k.dż. C. Roberts 66
5 (z)*
TANATOS wał. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
pr.dż. A. Chopyk 68
0 (-)
FASTWAYOUT (IRE) kl. gn. 4 l., tr R. Świątek					 st.u. P. Pałczyński 65
nie ukończyła gonitwy (wyłamała)
Wycofane Bailando i Nevado
4’35,4” (ćwiartki nie mierzone); dowolnie; 8-7-20-4
ZWC 12,80 PDK 6,10 TRJ 27,10 CZW 15,70

(z)* - ostatni start za granicą
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W53 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (1907m)
1 (W45) TEBINIO wał. gn. 6 l. (Ecosse (FR)-Tebi), hod. W. J. Engel, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
						 dż. M. Kryszyłowicz 62
2 (187) TURFSONNE (GER) kl. gn. 5 l., hod. Gestüt Auenquelle, wł. Ł. i D. Such, R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
								 st.u. K. Brygier 60
3 (z)*
ZARRA kl. gn. 6 l., hod. SK Moszna, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek			
k.dż. K. Maryniak 60
4 (W45) ZAWIEJA kl. gn. 4 l., hod. SK Moszna, wł. G. Wikar, tr M. Kryszyłowicz		
dż. N. Hendzel 60
5 (z)*
ESSEA kl. c. gn. 8 l., hod. E. Porębna, wł. E. Porębna, tr E. Porębna			 pr.dż. U. Kozhomkulov 59
0 (W31) JAM ROMANA kl. sk. gn. 4 l., tr R. Piwko					
u. J. Rychlak 54
zdyskwalifikowana z V-go miejsca (substancja zabroniona)
Wycofana Stefanka
1’58,7” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 3-4-½-¾-szyja
ZWC 9,50 DWJ 50,20 TRJ 85,60 TPL 107,10
Dzień 9 (NIEDZIELA) 18 SIERPNIA 2019 r.
Słonecznie, temp. 28°C, tor elastyczny (3,5)

W54 Nagroda 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400m)
1 (W40) I BELIVE IN ANGELS kl. s. 2 l. (Alandi (IRE)-Irkucja), hod. Fortum Michał Romanowski, wł. R. Suchecki,
tr S.W. Chaboski								 dż. J. Pavliček 58
2 (-)
JAGUDKA (CZE) kl. gn. 2 l., hod. W. Krzemiński, wł. W. Krzemiński, tr M. Borkowski
dż. N. Hendzel 56
3 (-)
MINISTER WOJNY og. sk. gn. 2 l., hod. GR J. Zalewska, wł. J. i J. Zalewscy, tr M. Borkowski
		
dż. D. Petryakov 57
4 (-)
JACK (FR) og. gn. 2 l., hod. L. Duhard, wł. A. Gągała, tr R. Świątek			
k.dż. K. Maryniak 57
5 (W40) NERIDA kl. s. 2 l., hod. SK Iwno, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
st.u. K. Dynarowska 56
6 (W40) MYSTICAL og. gn. 2 l., tr M. Kryszyłowicz					
st.u. K. Brygier 57
7 (W40) MIDORI og. gn. 2 l., tr M. Kryszyłowicz					 dż. M. Kryszyłowicz 57
8 (-)
KSIĄŻĘ PERSJI og. kaszt. 2 l., tr S.W. Chaboski		 pr.dż. U. Kozhomkulov 57
1’28,1” (ćwiartki nie mierzone); dowolnie; 7-1¼-½-łeb-3-2½-2½
ZWC 12,20 PDK 10,20 TRJ 284,50 CZW nie traf.

W55 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)
1 (W41) TRACJA kl. gn. 3 l. (Ontario HF-Teneryfa), hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 56
2 (W47) DIANORA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr T. Dębowski		
k.dż. P. Nakoniechnyi 56
3 (W41) ECHRA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Borkowski		
dż. N. Hendzel 56
4 (W32) GH AMBER (DE) kl. k. 3 l., hod. F. Dill, wł. F. Dill, tr R. Świątek			
k.dż. K. Maryniak 56
5 (W46) EL ROSILL kl. gn. 3 l., hod. Alfred F. Laskowski, wł. Alfred F. Laskowski, tr T. Dębowski
st.u. K. Brygier 57
6 (-)
MANOLA kl. kaszt. 3 l., tr M. Borkowski						
dż. D. Petryakov 56
7 (W47) AFRAN og. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				 st.u. K. Dynarowska 58
8 (-) GH ANISA (DE) kl. k. 3 l., tr R. Świątek			 pr.dż. U. Kozhomkulov 56
0 (184) GREASE DE BOZOULS (FR) kl. gn. 3 l., tr mgr inż. M. Romanowski		 st.u. E. Turganaaly Uulu 56
zwolniona z dyspozycji startera
1’54,6” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; 1¾-4-łeb-1¾-13-5½-1½
ZWC 40,20 PDK 13,30 TRJ 21,30 CZW nie traf.

(z)* - ostatni start za granicą
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W56 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa pod patronatem LOTTO
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2200m)
1 (W46) WITALIA kl. kaszt. 3 l. (Vitorio TO-Witonia), hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz		
									 st.u. K. Brygier 58
2 (W46) CZARNA PERŁA kl. sk. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz			
						 st.u. K. Dynarowska 58
3 (W46) DORENA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr T. Dębowski		
dż. D. Petryakov 58
4 (166) SAGITTA kl. gn. 3 l., hod. B. Dąbrowski, wł. B. Dąbrowski, tr T. Dębowski		
k.dż. P. Nakoniechnyi 58
5 (W46) EMESTA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr R. Świątek		
k.dż. K. Maryniak 58
6 (166) WIOSENNA RÓŻA kl. s. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska		 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
7 (166) CHEROJA kl. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 dż. M. Kryszyłowicz 58
8 (-)
FAWELLA kl. kaszt. 3 l., tr M. Borkowski					
dż. N. Hendzel 58
2’51,4” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; ½-3-szyja-1¾-1¼-1-daleko (23)
ZWC 41,00 PDK 343,10 TRJ, CZW i TPL nie traf.

W57 Nagroda SK Wiśnicz 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2200m)
1 (W46) PRIDE og. kaszt. 3 l. (Ekstern-Palatina), hod. PPH Parys Sp. z o.o., wł. PPH Parys Sp. z o.o., 		
tr mgr inż. J. Domańska			 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
2 (W46) ENERO og. s. 3 l., hod. SK Kurozwęki Sp. z o.o.-J. M. Popiel, wł. SK Kurozwęki Sp. z o.o.-J. M. Popiel,
tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 58
3 (W44) PIĘKNA PANNA kl. kaszt. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz					
						 dż. M. Kryszyłowicz 56
4 (166) WANISSA kl. kaszt. 3 l., hod. B. Dąbrowski, wł. D. Ostatek, tr T. Dębowski		
dż. D. Petryakov 56
5 (W44) EMROSSA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
st.u. K. Brygier 57
6 (W47) WORONIN og. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 k.dż. K. Maryniak 58
7 (W47) EDMUND og. gn. 3 l., tr T. Dębowski			
k.dż. P. Nakoniechnyi 58
8 (W44) ESTUFIN og. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					
dż. N. Hendzel 58
2’47,4” (ćwiartki nie mierzone); po walce; ½-2½-5-2-4-14-18
ZWC 29,10 PDK 21,60 TRJ 143,90 CZW 745,90

W58 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1907m)
1 (W45) SHURI (IRE) og. gn. 3 l. [Camelot (GB)-Coachella (GB)], hod. Whisperview Trading Ltd, wł. R. Suchecki,
tr S.W. Chaboski					
dż. J. Pavliček 58
2 (z)*
TRIM og. kaszt. 7 l., hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
3 (W43) RULER IN PINK (JPN) kl. gn. 3 l., hod. Mikita Stud, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
dż. N. Hendzel 54
4 (W42) STORY OF SPIRIT (SVK) og. sk. gn. 3 l., hod. Y. Nikles, wł. Y. Nikles, tr R. Świątek
k.dż. K. Maryniak 56
5 (165) BLACK BEAUTY kl. c. gn. 5 l., hod. A. Zieliński, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 58
6 (194) IN POLONIA kl. gn. 3 l., tr R. Piwko						
u. J. Rychlak 52
7 (W15) SORRENO wał. gn. 4 l., tr K. Rogowski					
dż. D. Petryakov 60
8 (187) FELIX wał. kaszt. 6 l., tr K. Rogowski						
st.u. A. Gil 57
9 (W45) MOBECQ (FR) og. gn. 3 l., tr F. Wołoszyn 		 st.u. E. Turganaaly Uulu 53
10 (W42) TRAVILLA kl. gn. 3 l., tr T. Dębowski				 k.dż. P. Nakoniechnyi 53
Wycofane Sini i Valley Pride.
2’00,3”; silnie wysyłany; kr.łeb-1-szyja-1-4½-1¼-2-10-½
ZWC 37,10 PDK 22,50 TRJ 97,90 CZW 148,90

(z)* - ostatni start za granicą
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W59 Ngroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1907m)
1 (W41) KATCHMEIFYOUCAN kl. gn. 3 l. (Aim South - King-Ute), hod. Fortum Michał Romanowski,
wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski		 st.u. E. Turganaaly Uulu 56
2 (W41) ARIA SF og. kaszt. 3 l., hod. F. Jalalian, wł. G. Jankowska, tr R. Świątek		
k.dż. K. Maryniak 58
3 (W41) EL FURUT og. kaszt. 3 l., hod. Arkadiusz Nicpoń, wł. Artur Nicpoń, tr T. Dębowski k.dż. P. Nakoniechnyi 58
4 (W41) ZARINKA kl. s. 3 l., hod. D. Jaskółka-Grylewicz, wł. D. Jaskółka-Grylewicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 56
5 (W41) EL ERRAI og. gn. 3 l., hod. Adam Laskowski, wł. Alfred F. Laskowski, tr T. Dębowski st.u. K. Dynarowska 58
6 (W30) KAYAL AL KHALEDIAH og. gn. 3 l., tr M. Borkowski				
dż. N. Hendzel 58
7 (W41) ES-AMIR og. s. 3 l., tr M. Borkowski						
dż. D. Petryakov 58
8 (W47) HEFRYT og. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					
st.u. K. Brygier 58
9 (W25) BELLATOR og. gn. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska		 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
2’16,7” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; szyja-6-16-2½-1¾-9-11-10
ZWC 37,30 PDK 59,60 TRJ 471,20 CZW 63,90 TPL nie traf.
Dzień 10 (NIEDZIELA) 8 WRZEŚNIA 2019 r.
Pochmurno, temp. 16°C, tory: płaski elastyczny (3,6); płotowy elastyczny (3,6); przeszkodowy elastyczny (3,6)

W60 Cena dostihoveho zavodiste Pardubice 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Cykl gonitw z płotami dla 3 l. koni
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 65 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z płotami, niosą
1 kg nadwagi; konie, które biegały w gonitwie z płotami niosą 3 kg nadwagi. Za każdą sumę 7000 zł wygraną w gonitwach
z płotami dodatkowo 1 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (2800m)
1 (-)

BENJAMIN (FR) wał. kaszt. 3 l. [Teofilo (IRE)-Bella Ida (FR)], hod. Haras de Bourgeauville, 		
wł. inż. J. Travniček, tr Č. Olehla (Czechy)					
dż. T. Boyer 68
2 (z)*
OLD NAVY (CZE) og. gn. 3 l., hod. Pavlin Dvůr s.r.o., wł. J. Zalewski, tr R. Świątek
dż. N. Lovén 68
3 (W48) SAY SZUMAWA kl. gn. 3 l., hod. K. Szumiński, wł. T. Pastuszka, tr T. Pastuszka
k.dż. D. Pastuszka 66
4 (W48) UNA EMOCION kl. gn. 3 l., hod. K. Rabiej, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, tr M. Kryszyłowicz		
							 st.u. P. Pałczyński 66
5 (W48) TUTTI FRUTTI kl. c. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz		
									
k.dż. R. Benš 66
6 (-)
ALIK (IRE) wał. gn. 3 l., tr P. Surova (Czechy)					
pr.dż. A. Chopyk 66
Wycofany Trybunał
3’16” (ćwiartki nie mierzone); dowolnie; 7-3-9-daleko (22)-daleko (120)
ZWC 9,90 DWJ 9,60 TRJ 89,30

W61 Nagroda Hyundai Nawrot 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800) (seria A)
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 55 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2018 zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą 2 kg nadwagi; konie, które
wygrały gonitwę – 3 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 1 kg nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie
korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3200m)
1 (W51) TIME OF GLORY kl. gn. 5 l. [Arithmancer (USA)-Time of Wind (GER)], hod. S. Plavac, 			
wł. Plavac Sp. z o.o., tr M. Borkowski						
dż. N. Hendzel 60
2 (W53) TURFSONNE (GER) kl. gn. 5 l., hod. Gestüt Auenquelle, wł. Ł. i D. Such, R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
									 st.u. K. Brygier 62
3 (W51) KAZAL (SRB) og. s. 5 l., hod. D. Mitrovic, wł. D. Milinkovic, tr R. Świątek		
k.dż. P. Nakoniechnyi 64
4 (W43) BAILANDO wał. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		 pr.dż. U. Kozhomkulov 62
(z)* - ostatni start za granicą
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5 (-)
6 (-)

MAKEITORBREAKIT (IRE) kl. gn. 5 l., hod. M. Cullinane, wł. Elektrovasury s.r.o., V. Sura,
tr P. Surova (Czechy)								 u. D. Sikorova 58
HARAKAN (IRE) wał. gn. 4 l., tr E. Záhorová (Czechy)				
dż. T. Boyer 62

Wycofana Fastwayout
3’35” (ćwiartki nie mierzone); dowolnie; 11-3½-2-11-daleko (25)
ZWC 10,40 DWJ 11,50 TRJ 20,30

W62 Wielka Partynicka. Nagroda Lotto 70000 zł (35000-14000-10500-7000-3500)
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla koni 5-letnich
i starszych 69 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeźdźcy, którzy w sposób
ważny ukończyli co najmniej 10 gonitw z płotami lub przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (4200m)
1 (W58) TRIM og. kaszt. 7 l. (Belenus (GER)-Tinca), hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
									 pr.dż. A. Chopyk 69
2 (238) NEWMAN wał. c. gn. 8 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski
k.dż. D. Pastuszka 69
3 (-)
KIFAAYA (GB) wał. gn. 7 l., hod. M. B. Hawtin, wł. J. Posad, Posad-Tech-Montage, tr R. Bodlák (Czechy)
									 pr.dż. L. Sloup 69
4 (W58) SORRENO wał. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. E. i R. Urbańscy, tr K. Rogowski		
st.u. P. Pałczyński 67
5 (z)*
LODGE HILL (IRE) wał. gn. 6 l., hod. M. & J. Harty, wł. A. Dziuba, tr R. Świątek
dż. N. Lovén 69
0 (-)
PIRANIYA (UKR) kl. s. 5 l., tr lek wet. S. Zawgorodny 				
dż. T. Boyer 67
nie ukończyła gonitwy (upadek konia z jeźdźcem)
Wycofany dodtkowo Le Grand (zw.)
4’59,5” (ćwiartki nie mierzone); dowolnie; daleko (29)-½-daleko (22)-13
ZWC 9,90 PDK 33,50 TRJ 44,80 TPL 24,00 CZW nie traf.

W63 Nagroda Unico Logistics 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (2200m)
1 (W58) RULER IN PINK (JPN) kl. gn. 3 l. [Rulership (JPN)-Pink Chalice (JPN)], hod. Mikita Stud, wł. R. Suchecki,
tr S.W. Chaboski								 dż. D. Petryakov 55
2 (W58) BLACK BEAUTY kl. c. gn. 5 l., hod. A. Zieliński, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz 		
						 dż. M. Kryszyłowicz 58
3 (243) ROSA kl. k. 8 l., hod. F. Wołoszyn, wł. P. i J. Łucki, tr P. Łucki 			
u. D. Stępniak 58
4 (W45) HAMIS og. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne, tr M. Borkowski		
dż. N. Hendzel 56
5 (W49) ZJAWA kl. c. gn. 3 l., hod. T. Sieradzki, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek		
u. D. Sikorova 54
6 (W51) DABADIYAN (IRE) wał. gn. 9 l., tr R. Świątek				 k.dż. P. Nakoniechnyi 59
7 (W52) TANATOS wał. gn. 4 l., tr F. Wołoszyn 		 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
0 (-)
ČÁRYRÁD (CZE) wał. gn. 3 l., tr R. Świątek					 k.dż. K. Maryniak 57
zwolniony z dyspozycji startera
Wycofane Jam Romana i Eluzzam
2’28,6” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 5-1¼-szyja-kr. łeb-1¾-7
ZWC 9,50 PDK 10,00 TRJ i CZW nie traf.

W64 Wielka Wrocławska. Nagroda Portu Lotniczego Wrocław 175000 zł (100000-40000-20000-10000-5000)

Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich
i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeźdźcy, którzy w sposób
ważny ukończyli co najmniej 10 gonitw z przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest
stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (5000m)

1 (W50) REKI (CZE) wał. gn. 7 l. [Look Honey (IRE)-Registana (GER)], hod. Wrbna Racing, wł. Wrbna Racing,
tr H. Kabelková (Czechy)							 pr.dż. P. Složil jr 69
2 (W19) LARIZANO (CZE) wał. kaszt. 11 l., hod. S. Popelka, wł. S. Popelka, tr S. Popelka (Czechy)
k.dż. D. Pastuszka 69
(z)* - ostatni start za granicą
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3 (W50) NICK wał. c. gn. 8 l., hod. SK Golejewko, wł. E. Porębna, tr E. Porębna		
dż. T. Boyer 69
4 (W19) DELIGHT MY FIRE (FR) kl. c. gn. 9 l., hod. Cocheese Bloodstock Anstalt, wł. J. Precliková,
tr R. Bodlák (Czechy)							
pr.dż. L. Sloup 69
0 (-)
SZTORM wał. gn. 10 l., tr G.W. Wróblewski (Czechy)			
dż. M. Novák 69
nie ukończył gonitwy (zatrzymany)
0 (W50) HAAD RIN (FR) wał. gn. 5 l., tr R. Świątek					
dż. N. Lovén 68
nie ukończył gonitwy (upadek konia z jeźdźcem)
Wycofany dodatkowo Pareto (zw.)
6’17,3” (ćwiartki nie mierzone); w walce; szyja-2½-daleko (37)
ZWC 88,40 PDK 589,20 TRJ i CZW nie traf.

W65 Nagroda Militaria.pl 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400m)
1 (W54) MINISTER WOJNY og. sk. gn. 2 l. (Indy Champ (USA)-Miss Lotka), hod. GR J. Zalewska, 		
wł. J. i J. Zalewscy, tr M. Borkowski		 pr.dż. U. Kozhomkulov 57
2 (W54) KSIĄŻĘ PERSJI og. kaszt. 2 l., hod. SK Iwno, wł. A. Jasięga, Ł. i D. Such i R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
								 st.u. K. Brygier 57½
3 (237) MAKE SURE (IRE) kl. gn. 2 l., hod. Carrigbeg Stud Ltd, wł. M. Borkowski, tr M. Borkowski		
						 st.u. K. Dynarowska 56
4 (W54) JAGUDKA (CZE) kl. gn. 2 l., hod. W. Krzemiński, wł. W. Krzemiński, tr M. Borkowski
dż. N. Hendzel 56
5 (-)
SERIRIO (FR) kl. gn. 2 l., hod. Haras de Magouet, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
dż. D. Petryakov 56
6 (W54) NERIDA kl. s. 2 l., tr M. Kryszyłowicz				 dż. M. Kryszyłowicz 56
7 (-)
EMANUEL og. kaszt. 2 l., tr R. Świątek						 k.dż. K. Maryniak 57
8 (-)
EVER SOLEADO (FR) og. gn. 2 l., tr T. Dębowski			
k.dż. P. Nakoniechnyi 57
1’27,7” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; ¾-1-1¾-2½-6-6-2
ZWC 53,00 PDK 735,70 TRJ 1588,60 CZW 705,80 TPL nie traf.

W66 Nagroda Osady Śnieżka 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800) (seria B)

Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 55 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2018 zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą 2 kg nadwagi; konie, które
wygrały gonitwę – 3 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 1 kg nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie
korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3200m)

1 (W53) ZARRA kl. gn. 6 l. (Needham’s Fort (USA)-Zefira), hod. SK Moszna, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek		
									 st.u. K. Brygier 61
2 (W51) NIDER wał. c. gn. 5 l., hod. SK Golejewko, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		 pr.dż. U. Kozhomkulov 65
3 (W42) JAM VLADYSLAVA kl. s. 3 l., hod. R. Piwko, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
dż. D. Petryakov 56
4 (W29) UNKAS og. gn. 5 l., hod. T. Rejman, wł. T. i K. Dębowscy, tr T. Dębowski		
k.dż. P. Nakoniechnyi 63
5 (W48) COLOMBINA (FR) kl. gn. 3 l., hod. inż. J. Travniček, wł. inż. J. Travniček, tr Č. Olehla (Czechy)		
							 am. u. V. Olehlová 56
6 (W51) TOP SAFETY kl. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 dż. M. Kryszyłowicz 55
Wycofany Ranger
3’29” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 15-2-daleko (40)-daleko (25)-szyja
ZWC 17,20 PDK 6,90 TRJ 32,00 CZW 705,80
Dzień 11 (NIEDZIELA) 22 WRZEŚNIA 2019 r.
Słonecznie, temp. 22°C, tor elastyczny (3,4)

W67 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500) (seria A)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1600m)
1 (W18) DIORA kl. kaszt. 4 l. (Needham’s Fort (USA)-Dakana), hod. P. i J. Łucki, wł. P. i J. Łucki, tr P. Łucki		
									
dż. C. Fraisl 58
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2 (W62) TRIM og. kaszt. 7 l., hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
3 (249) PAST GLORIES (IRE) wał. kaszt. 3 l., hod. Godolphin, wł. Specjaliści od Brudnej Roboty sp. z o.o.
- P. Krzyśków, tr M. Krzyśków		
st.u. K. Brygier 56
4 (W63) BLACK BEAUTY kl. c. gn. 5 l., hod. A. Zieliński, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 58
5 (W63) HAMIS og. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne, tr M. Borkowski		
dż. N. Hendzel 57
6 (W58) STORY OF SPIRIT (SVK) og. sk. gn. 3 l., tr R. Świątek				
dż. J. Pavliček 58
7 (W42) TARAKA kl. c. gn. 3 l., tr T. Dębowski					
dż. D. Petryakov 56
8 (-)
DOLA kl. gn. 3 l., tr T. Dębowski			
k.dż. P. Nakoniechnyi 55
1’39,3” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 1¾-½-6-3½-4½-8-3½
ZWC 35,50 PDK 12,30 TRJ 256,00 CZW nie traf.

W68 Nagroda 10000 zł (5000-2500-1250-650-350)
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które do dnia zapisu uzyskały sumę
nagród do 60.000 zł. Start wolny. (2400m)
1 (122) DIABLE MAYA (FR) wał. gn. 6 l. (Real de Lou-Mayarina), hod. J.-P. Delahaye, wł. A., B. i P. Żakowscy,
tr B. Żakowski 								
B. Żakowski
2 (z)*
BUZYRYS wał. gn. 8 l., hod. R. Kasprowicz, wł. M. Wasiak, tr S. Bagiński 		
M. Wasiak
3 (117) DANIELLE PREMIERE (CZE) kl. sk. gn. 6 l., hod. J. Svoboda, wł. Synergia-M. Melinger, tr M. Melinger,
									
M. Melinger
4 (109) FORTUNA BUROISE (FR) kl. gn. 4 l., hod. P. Dessartre, wł. W. Pandel, tr M. Kieniksman
W. Pandel
D (z)* FULHAM (FR) og. gn. 4 l., tr A. Frontczak-Salivonchyk 				
H. Bagiński
dyskwalifikacja za galop
D (z)* FURNIKA (FR) kl. gn. 4 l., tr M. Kieniksman 					
W. Sudoł
dyskwalifikacja za galop
Wycofany Fugitif Davo
3’15,88” (ćwiartki nie mierzone); Rekordy: 1’21,6”/1’21,7”/1’25”/1’25,8”
ZWC 18,90 PDK 191,80 TRJ i CZW nie traf.

W69 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500) (seria B)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1600m)
1 (270) SZARRATU (IRE) kl. kaszt. 3 l. [Mukhadram (GB)-Shena’s Dream (IRE)], hod. Ringfort Stud, 		
wł. K. Miondlikowski, tr J. Kozłowski 						 pr.dż. A. Kardanov 53
2 (243) PIPASOL (FR) kl. gn. 5 l., hod. Ch. Jouandou, wł. A. Borkowski, tr M. Borkowski
dż. N. Hendzel 58
3 (z)*
ESSEA kl. c. gn. 8 l., hod. E. Porębna, wł. E. Porębna, tr E. Porębna			
st.u. K. Brygier 57
4 (261) IZAKAYA kl. gn. 3 l., hod. SK Moszna, wł. J. Kumosiński, A. i B. Gągała, tr R. Świątek
u. J. Rychlak 52
5 (W61) BAILANDO wał. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
6 (W58) TRAVILLA kl. gn. 3 l., tr T. Dębowski					
dż. D. Petryakov 56
Wycofane Victoria Princess i Nala
1’39,3” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; 1¾-szyja-7-1-szyja
ZWC 23,60 PDK 15,00 TRJ 86,60 CZW nie traf. TPL 186,90

W70 Nagroda Portu Lotniczego Wrocław 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1600m)
1 (W65) KSIĄŻĘ PERSJI og. kaszt. 2 l. (Ruten (USA)-Księżna Śniegu), hod. SKIwno, wł. A. Jasięga,
Ł. i D. Such i R. Suchecki, tr S.W. Chaboski			
st.u. K. Brygier 57
2 (W65) SERIRIO (FR) kl. gn. 2 l., hod. Haras de Magouet, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
dż. J. Pavliček 58
3 (W65) MAKE SURE (IRE) kl. gn. 2 l., hod. Carrigbeg Stud Ltd, wł. M. Borkowski, tr M. Borkowski dż. N. Hendzel 56
4 (W65) EVER SOLEADO (FR) og. gn. 2 l., hod. P. i S. Lamy, L. Christy, C. Lemerre,				
wł. MJT Stajnia Marcelewo Sp. z o.o., tr T. Dębowski				
dż. D. Petryakov 57
(z)* - ostatni start za granicą
43

5 (W65) NERIDA kl. s. 2 l., hod. SK Iwno, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 56
6 (-)
SIMELLA kl. gn. 2 l., tr S.W. Chaboski						 pr.dż. A. Kardanov 56
Wycofany Tonerre
1’40,3” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2½-13-4½-3-4½
ZWC 10,70 DWJ 22,50 TRJ 34,10

W71 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa pod patronatem LOTTO
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1907m)
1 (269) BE MY BOY og. s. 3 l. (Dostatok-Bint Mabi), hod. A. Biedrzycki,
wł. AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki i P. Talarek, tr P. Talarek 			
dż. J. Pavliček 58
2 (W59) EL FURUT og. kaszt. 3 l., hod. Arkadiusz Nicpoń, wł. Artur Nicpoń, tr T. Dębowski k.dż. P. Nakoniechnyi 58
3 (W55) ECHRA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Borkowski		
dż. N. Hendzel 56
4 (W59) EL ERRAI og. gn. 3 l., hod. Adam Laskowski, wł. Alfred F. Laskowski, tr T. Dębowski pr.dż. A. Kardanov 58
5 (W59) ZARINKA kl. s. 3 l., hod. D. Jaskółka-Grylewicz, wł. D. Jaskółka-Grylewicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 56
6 (W55) MANOLA kl. kaszt. 3 l., tr M. Borkowski		 st.u. E. Turganaaly Uulu 56
7 (W57) WANISSA kl. kaszt. 3 l., tr T. Dębowski		 pr.dż. U. Kozhomkulov 56
8 (W55) GH ANISA (DE) kl. k. 3 l., tr R. Świątek					
u. M. Drozd 56
9 (W56) SAGITTA kl. gn. 3 l., tr T. Dębowski						
dż. D. Petryakov 56
10 (W57) WORONIN og. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 58
0 (W55) GH AMBER (DE) kl. k. 3 l., tr R. Świątek			
st.u. K. Brygier 56
nie ukończyła gonitwy (upadek konia z jeźdźcem)
2’16,8” (ćwiartki nie mierzone); dowolnie; 12-1¼-szyja-½-15-2½-2½-3-16
ZWC 85,50 PDK 76,70 TRJ i CZW nie traf.

W72 Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2200m)
1 (226) SOMETHING SPECIAL og. gn. 3 l. (Vasyli Kossack-Sajra), hod. Fortum Michał Romanowski,
wł. Polski Klub Wiejski Sp. z o.o., tr mgr inż. M. Romanowski			
dż. C. Fraisl 58
2 (W44) DEBBY kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr mgr inż. J. Domańska
pr.dż. U. Kozhomkulov 56
3 (W59) ARIA SF og. kaszt. 3 l., hod. F. Jalalian, wł. G. Jankowska, tr R. Świątek		
dż. D. Petryakov 58
4 (W57) ENERO og. s. 3 l., hod. SK Kurozwęki Sp. z o.o.-J. M. Popiel, wł. SK Kurozwęki Sp. z o.o.-J. M. Popiel,
tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 58
5 (W55) TRACJA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 56
6 (W57) PIĘKNA PANNA kl. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				
pr.dż. A. Kardanov 56
7 (W56) WITALIA kl. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					
dż. N. Hendzel 56
2’41,2” (ćwiartki nie mierzone); w walce; kr. łeb-7-8-1¼-13-16
ZWC 10,70 PDK 13,90 TRJ 38,30 CZW 76,50 TPL 95,50

W73 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200m)
1 (W55) DIANORA kl. gn. 3 l. (Vitorio TO-Diara), hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr T. Dębowski 		
					 k.dż. P. Nakoniechnyi 56
2 (W56) CZARNA PERŁA kl. sk. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz 			
						 st.u. K. Dynarowska 56
3 (W56) CHEROJA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 56
4 (W59) HEFRYT og. s. 3 l., hod. SK Białka, wł. Małopolska Hodowla Roślin-SK Białka, tr M. Kryszyłowicz		
									 dż. J. Pavliček 58
5 (W56) DORENA kl. s. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr T. Dębowski		
dż. D. Petryakov 56
44

6 (W56) EMESTA kl. gn. 3 l., tr R. Świątek						
u. M. Drozd 56
7 (W57) EDMUND og. gn. 3 l., tr T. Dębowski						 pr.dż. A. Kardanov 58
8 (W56) WIOSENNA RÓŻA kl. s. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska		 st.u. E. Turganaaly Uulu 56
9 (W59) BELLATOR og. gn. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska			 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
10 (W55) AFRAN og. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 u. K. Suleymanova 58
11 (W56) FAWELLA kl. kaszt. 3 l., tr M. Borkowski					
dż. N. Hendzel 56
Wycofana dodatkowo Fonarysa (zw.)
2’46,8” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; ½-1½-4-2-3½-½-15-4½-2-12
ZWC 16,00 PDK 7,80 TRJ 112,20 CZW nie traf.

W74 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (2400m)
1 (W61) TIME OF GLORY kl. gn. 5 l. [Arithmancer (USA)-Time of Wind (GER)], hod. S. Plavac,
wł. Plavac Sp. z o.o., tr M. Borkowski						
dż. N. Hendzel 59
2 (253) SILVER DE CERISY (FR) og. gn. 4 l., hod. O., Y., S. Varin, wł. K. Miondlikowski i B. Inda, tr J. Kozłowski
							 pr.dż. A. Kardanov 58
3 (W)
KING AGE OF JAPE (CZE) wał. gn. 3 l., hod. M. Bober, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, tr M. Borkowski
				 pr.dż. U. Kozhomkulov 57
4 (290) ZAWIEJA kl. gn. 4 l., hod. SK Moszna, wł. G. Wikar, tr M. Kryszyłowicz		 st.u. E. Turganaaly Uulu 59
5 (W63) RULER IN PINK (JPN) kl. gn. 3 l., hod. Mikita Stud, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski u. K. Suleymanova 55
6 (W61) TURFSONNE (GER) kl. gn. 5 l., tr S.W. Chaboski				 st.u. K. Dynarowska 59
7 (W63) ČÁRYRÁD (CZE) wał. gn. 3 l., tr R. Świątek					
dż. D. Petryakov 56
8 (W63) ROSA kl. k. 8 l., tr P. Łucki 							
dż. C. Fraisl 60
9 (249) JARABINA kl. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 dż. M. Kryszyłowicz 55
10 (W66) UNKAS og. gn. 5 l., tr T. Dębowski			
k.dż. P. Nakoniechnyi 61
2’35,7” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 3½-1½-2½-1-6-łeb-4-11-2½
ZWC 14,10 PDK 24,10 TRJ 204,00 CZW nie traf.
Dzień 12 (NIEDZIELA) 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
Słonecznie, temp. 22°C, tor elastyczny (3,6)

W75 Gonitwa uczniowska (5). Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)

Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK-Partynice.
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi
wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy
dosiadają koni bez bata. (1907m)

1 (W69) BAILANDO wał. gn. 4 l. (Calming Influence (IRE)-Baia Mare), hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn
			st.u. E. Turganaaly Uulu 60
2 (305) IN POLONIA kl. gn. 3 l., hod. R. Piwko, wł. R. Piwko, tr P. Nakoniechnyi 		
u. J. Rychlak 55
3 (W74) ROSA kl. k. 8 l., hod. F. Wołoszyn, wł. P. i J. Łucki, tr P. Łucki 			
u. D. Stępniak 59
4 (326) BERGEN og. gn. 4 l., hod. SK Krasne, wł. K. Kamińska, tr W. Szymczuk 		
st.u. A. Gil 60
5 (W63) DABADIYAN (IRE) wał. gn. 9 l., hod. HH Aga Khan, wł. R. Świątek, tr R. Świątek
u. M. Drozd 58
6 (W67) DOLA kl. gn. 3 l., tr T. Dębowski						
u. M. Sommer 55
0 (324) UWERTURA kl. c. gn. 3 l., tr R. Świątek					 st.u. K. Dynarowska 56
zwolniona z dyspozycji startera
2’04,2” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 10-kr. łeb-12-szyja-19
ZWC 13,20 PDK 11,30 TRJ 16,80 CZW 29,60

W76 Puchar Wrocławskiego Centrum Seniora 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1907m)
1 (W55) EL ROSILL kl. gn. 3 l. (Noster-Evita), hod. Alfred F. Laskowski, wł. Alfred F. Laskowski, tr T. Dębowski
				
k.dż. P. Nakoniechnyi 58
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2 (W73) CHEROJA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 58
3 (W73) CZARNA PERŁA kl. sk. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
dż. J. Pavliček 58
4 (W73) EMESTA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr R. Świątek		
u. M. Drozd 58
5 (W71) SAGITTA kl. gn. 3 l., hod. B. Dąbrowski, wł. B. Dąbrowski, tr T. Dębowski		 st.u. E. Turganaaly Uulu 58
6 (W73) DORENA kl. s. 3 l., tr T. Dębowski						
u. M. Sommer 58
7 (W47) FONARYSA kl. sk. gn. 3 l., tr R. Świątek					 st.u. K. Dynarowska 58
8 (W73) WIOSENNA RÓŻA kl. s. 3 l., tr mgr inż. J. Domańska			 pr.dż. U. Kozhomkulov 58
9 (W71) WANISSA kl. kaszt. 3 l., tr T. Dębowski					 st.u. J. Kołakowski 58
10 (W73) FAWELLA kl. kaszt. 3 l., tr M. Borkowski					
dż. N. Hendzel 58
2’23,8” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; 1½-łeb-5-13-½-7-szyja-daleko (29)-5
ZWC 55,40 PDK 48,40 TRJ 139,70 CZW nie traf.

W77 Nagroda Portu Lotniczego Wrocław 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400m)
1 (W70) SERIRIO (FR) kl. gn. 2 l. [Rio de La Plata (USA)-Serinova (FR)], hod. Haras de Magouet, wł. R. Suchecki,
tr S.W. Chaboski								 dż. J. Pavliček 57
2 (W70) EVER SOLEADO (FR) og. gn. 2 l., hod. P. i S. Lamy, L. Christy, C. Lemerre,
wł. MJT Stajnia Marcelewo Sp. z o.o., tr T. Dębowski			
k.dż. P. Nakoniechnyi 57
3 (-)
MYSTIC LIGHT (GB) kl. gn. 2 l., hod. Stanley House Stud, wł. SK Moszna i M. Kryszyłowicz, 		
tr M. Kryszyłowicz					 dż. M. Kryszyłowicz 56
4 (-)
ALTAMURA kl. gn. 2 l., hod. SK Krasne, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, tr M. Borkowski
dż. N. Hendzel 56
5 (W70) NERIDA kl. s. 2 l., hod. SK Iwno, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
st.u. K. Dynarowska 56
6 (W70) SIMELLA kl. gn. 2 l., tr S.W. Chaboski					 k.dż. K. Maryniak 56
7 (W65) EMANUEL og. kaszt. 2 l., tr R. Świątek			 pr.dż. U. Kozhomkulov 57
1’28,4” (ćwiartki nie mierzone); dowolnie; 12-2-1-1-9-3½
ZWC 9,30 PDK 8,30 TRJ 41,40 CZW 87,00 TPL 38,50

W78 Mistrzostwa Polski Kłusaków 24800 zł (12000-6000-3000-1500-1000)
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny (2200m)
-

(z)*
(353)
(353)
(z)*
(z)*
(z)*
(z)*
(z)*
(W68)
(W68)

BALIVERNE BUROISE (FR) kl. gn. 8 l., tr J. Misiek 				
FURNIKA (FR) kl. gn. 4 l., tr M. Kieniksman 					
FUGITIF DAVO (FR) wał. gn. 4 l., tr M. Kieniksman 				
DIEGO DE BUSSET (FR) wał. gn. 6 l., tr A. Frontczak-Salivonchyk 			
BRANDY HORNLINE (FR) og. sk. gn. 8 l., tr M. Kieniksman 			
EDEN PIERJI (FR) wał. gn. 5 l., tr J. Misiek 					
BARBARISKA (FR) kl. gn. 8 l., tr A. Frontczak-Salivonchyk 			
ESPOIR DE BELLON (FR) wał. sk. gn. 5 l., tr S. Bagiński 				
DIABLE MAYA (FR) wał. gn. 6 l., tr B. Żakowski 				
BUZYRYS wał. gn. 8 l., tr S. Bagiński 					

V. Finchuk
S. Rzadkosz
W. Sudoł
H. Miksha
M. Kieniksman
P. Ostrycharz
T. Salivonchyk
H. Bagiński
B. Żakowski
M. Wasiak

Wycofany Djoko du Bellay.
Decyzją Komisji Technicznej (orzeczenie KT Wrocław nr 36) gonitwa została unieważniona. Wszystkie zakłady przyjęte
na gonitwę podlegają zwrotowi.

W79 Gonitwa uczniowska (6). Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)

Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK-Partynice
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu
kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez
bata. (1600m)
1 (W69) IZAKAYA kl. gn. 3 l. (Exciting Life (IRE)-Izara), hod. SK Moszna, wł. J. Kumosiński, A. i B. Gągała, 		
tr R. Świątek								
u. J. Rychlak 56

(z)* - ostatni start za granicą
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2 (W67)
3 (W63)
4 (W69)
5 (W67)

HAMIS og. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne, tr M. Borkowski		
u. K. Suleymanova 58
ZJAWA kl. c. gn. 3 l., hod. T. Sieradzki, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek		
u. D. Stępniak 58
TRAVILLA kl. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne i T. Dębowski, tr T. Dębowski
u. M. Sommer 56
TARAKA kl. c. gn. 3 l., hod. SK Krasne, wł. SK Krasne i T. Dębowski, tr T. Dębowski
st.u. E. Turganaaly Uulu 57
6 (W49) RIVA POLONIA kl. gn. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				 st.u. K. Dynarowska 57
0 (186) HIDDEN POWER kl. gn. 3 l., tr P. Nakoniechnyi 				 st.u. J. Kołakowski 57
nie ukończył gonitwy (jeździec spadł)

1’42,5” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 2½-1¼-1¼-6-11
ZWC 11,80 PDK 10,70 TRJ 24,90 CZW 22,40

W80 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa pod patronatem LOTTO
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2200m)
1 (W72) ARIA SF og. kaszt. 3 l. (Pougatin Kossack-Angela), hod. F. Jalalian, wł. G. Jankowska, tr R. Świątek		
							 k.dż. K. Kamińska 58
2 (350) ZARINKA kl. s. 3 l., hod. D. Jaskółka-Grylewicz, wł. D. Jaskółka-Grylewicz, tr M. Kryszyłowicz 		
						 dż. M. Kryszyłowicz 56
3 (W71) EL ERRAI og. gn. 3 l., hod. Adam Laskowski, wł. Alfred F. Laskowski, tr T. Dębowski
u. M. Sommer 58
4 (W71) ECHRA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Borkowski		
dż. N. Hendzel 56
5 (W73) HEFRYT og. s. 3 l., hod. SK Białka, wł. Małopolska Hodowla Roślin-SK Białka, tr M. Kryszyłowicz		
									 dż. J. Pavliček 58
6 (W71) EL FURUT og. kaszt. 3 l., tr T. Dębowski				 k.dż. P. Nakoniechnyi 58
7 (288) BIRMIN og. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 k.dż. K. Maryniak 58
8 (W73) EDMUND og. gn. 3 l., tr T. Dębowski		 st.u. E. Turganaaly Uulu 58
9 (W73) AFRAN og. s. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 st.u. K. Dynarowska 58
10 (W71) WORONIN og. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz					 u. K. Suleymanova 58
Wycofany Bellator.
2’47” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 4-8-3-8-5-7-łeb-1¾-18
ZWC 11,50 PDK 20,90 TRJ 609,90 CZW nie traf.

W81 Nagroda 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (2400m)
1 (W67) DIORA kl. kaszt. 4 l. (Needham’s Fort (USA)-Dakana), hod. P. i J. Łucki, wł. P. i J. Łucki, tr P. Łucki		
									
dż. C. Fraisl 59
2 (W74) RULER IN PINK (JPN) kl. gn. 3 l., hod. Mikita Stud, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
dż. J. Pavliček 57
3 (W74) KING AGE OF JAPE (CZE) wał. gn. 3 l., hod. M. Bober, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, tr M. Borkowski
									 dż. N. Hendzel 58
4 (W66) JAM VLADYSLAVA kl. s. 3 l., hod. R. Piwko, wł. R. Suchecki, tr S.W. Chaboski
k.dż. K. Maryniak 56
5 (307) TUDEMON wał. kaszt. 5 l., hod. R. Piwko, wł. R. Piwko, tr P. Nakoniechnyi 		
u. J. Rychlak 61
6 (W74) ZAWIEJA kl. gn. 4 l., tr M. Kryszyłowicz					 dż. M. Kryszyłowicz 59
7 (W74) UNKAS og. gn. 5 l., tr T. Dębowski						
u. M. Sommer 61
2’38” (ćwiartki nie mierzone); wysyłany; ½-2½-daleko (21)-5-3½-19
ZWC 12,30 PDK 12,30 TRJ 40,60 CZW 19,30
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Dzień 13 (NIEDZIELA) 20 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
Słonecznie, temp. 19°C, tory: płaski elastyczny (3,9); płotowy elastyczny (3,6);
przeszkodowy lekko-elastyczny (3,2)

W82 Nagroda 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla koni 5-letnich
i starszych 69 kg. Konie, które w 2019 roku nie wygrały w gonitwach z płotami sumy 6000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi,
12000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 6000 zł wygraną ponad 12000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg
ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3600m)
1 (W75) BAILANDO wał. gn. 4 l. (Calming Influence (IRE)-Baia Mare), hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki, 		
tr F. Wołoszyn 							 pr.dż. A. Chopyk 65
2 (-)
DALLINA kl. s. 5 l., hod. SK Golejewko, wł. J. Kartus, tr R. Świątek			
dż. T. Boyer 65
3 (z)*
ZARRA kl. gn. 6 l., hod. SK Moszna, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek			
dż. M. Novák 67
4 (W62) SORRENO wał. gn. 4 l., hod. SK Iwno, wł. E. i R. Urbańscy, tr K. Rogowski		
k.dż. D. Pastuszka 66
5 (-)
LINOVSKY wał. gn. 4 l., hod. P. Hass-Sandej i A. Fortuniak, wł. K. Vocetka, tr J. Nováková (Czechy)		
									 k.dż. C. Roberts 71
0 (W74) TURFSONNE (GER) kl. gn. 5 l., tr S.W. Chaboski				
pr.dż. P. Složil jr 67
nie ukończyła gonitwy (zatrzymana)
Wycofany San Cristobal i Sorbet
4’18,8” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 4-2½-14-6
ZWC 30,30 DWJ 100,80 TRJ 262,10

W83 Nagroda 16000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa pod patronatem LOTTO
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1600m)
1 (W77) EVER SOLEADO (FR) og. gn. 2 l. [Spanish Moon (USA)-Ever Fair (FR)], hod. P. i S. Lamy, L. Christy,
C. Lemerre, wł. MJT Stajnia Marcelewo Sp. z o.o., tr T. Dębowski			
st.u. K. Dynarowska 57
2 (308) NEONIRA kl. kaszt. 2 l., hod. SK Iwno, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski		 st.u. E. Turganaaly Uulu 56
3 (-)
MÄDCHEN FÜR ALLES kl. gn. 2 l., hod. GR J. Zalewska, wł. J. i J. Zalewscy i S. Staub, tr M. Borkowski
				 pr.dż. U. Kozhomkulov 56
4 (344) SEFORA kl. gn. 2 l., hod. SK Iwno, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski		
dż. C. Fraisl 57
5 (W77) NERIDA kl. s. 2 l., hod. SK Iwno, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz
dż. M. Kryszyłowicz 56
6 (W77) SIMELLA kl. gn. 2 l., tr S.W. Chaboski					 k.dż. K. Maryniak 56
7 (-)
FERNANDO BOY og. gn. 2 l., tr P. Nakoniechnyi 			
k.dż. P. Nakoniechnyi 57
1’44,5” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 4½-nos-½-1¼-2-20
ZWC 13,80 PDK 184,50 TRJ 206,70 CZW nie traf.

W84 Nagroda Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego 40000 zł (10000-8000-6000-4000-2000)

Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana
ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3000m)

1 (316) SAY SZUMAWA kl. gn. 3 l. [Diamond Green (FR)-Secret Gold (IRE)], hod. K. Szumiński, wł. T. Pastuszka,
tr T. Pastuszka 					 k.dż. D. Pastuszka 64
2 (303) ONE WAY TICKET (SRB) og. gn. 3 l., hod. D. Mitrovic, wł. J. i J. Zalewscy i S. Staub, tr M. Borkowski		
									 pr.dż. P. Složil jr 67
3 (W60) OLD NAVY (CZE) og. gn. 3 l., hod. Pavlin Dvůr s.r.o., wł. J. Zalewski, tr R. Świątek
dż. M. Novák 67
4 (W60) UNA EMOCION kl. gn. 3 l., hod. K. Rabiej, wł. Agencja Jeździecka A. i A. Bober, tr M. Kryszyłowicz		
						 st.u. P. Pałczyński 65
5 (-)
AS DE TREFFLES (FR) wał. s. 3 l., hod. C. Chalots, wł. K. Vocetka, tr J. Nováková (Czechy)
k.dż. C. Roberts 66
0 (275) AMAZING GANGSTER (GER) og. gn. 3 l., tr G.W. Wróblewski (Czechy)		
pr.dż. A. Chopyk 66
nie ukończył gonitwy (wyłamał)
0 (z)*
WALLENROD og. gn. 3 l., tr I. Wróblewska					
dż. T. Boyer 66
nie ukończył gonitwy (jeździec spadł)
(z)* - ostatni start za granicą
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Wycofany Mike of Jape
3’39,8” (ćwiartki nie mierzone); dowolnie; daleko (24)-5-3½-5
ZWC 63,50 PDK 69,60 TRJ, CZW i TPL nie traf.

W85 Nagroda 14000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1907m)
1 (279) GUARF DE BOZOULS (FR) og. kaszt. 3 l. (Muguet de Pascade-Guarfie de Bozouls), hod. S.A.R.L. Mezagri,
wł. S.A.R.L. Mezagri, tr mgr inż. M. Romanowski				
dż. C. Fraisl 58
2 (W71) BE MY BOY og. s. 3 l., hod. A. Biedrzycki, wł. AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki i P. Talarek, tr P. Talarek 		
								 k.dż. K. Maryniak 58
3 (W72) TRACJA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr M. Kryszyłowicz
st.u. E. Turganaaly Uulu 56
4 (W73) DIANORA kl. gn. 3 l., hod. SK Michałów, wł. SK Michałów, tr T. Dębowski		
k.dż. P. Nakoniechnyi 56
5 (285) CEILANA 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 M. Kryszyłowicz					 dż. M. Kryszyłowicz 56
6 (W72) PIĘKNA PANNA kl. kaszt. 3 l., tr M. Kryszyłowicz				
u. J. Rychlak 56
Wycofane Enero i dodatkowo Debby (zw.)
2’17,6” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 1-daleko (34)-szyja-7-daleko (22)
ZWC 10,90 PDK 9,40 TRJ 85,30 CZW 49,90

W86 Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego 50000 zł (25000-10000-7500-5000-2500)
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 67 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (4000m)
1 (z)*
NEBO wał. gn. 4 l. (Needham’s Fort (USA)-Nebbia), hod. SK Golejewko, wł. T. Sieradzki, tr R. Świątek
								 k.dż. C. Roberts 67
2 (W15) TURION wał. gn. 4 l., hod. SK Moszna, wł. P. Karlik, tr P. Poles (Czechy)		
k.dż. D. Pastuszka 67
3 (W52) COSMIC MAGIC (GER) kl. c. gn. 4 l., hod. Gestüt Karlshof, wł. I. K. Art s.r.o., tr R. Bodlák (Czechy)		
									
dż. M. Novák 67
4 (W52) SILVER NIGHT (FR) kl. c. gn. 4 l., hod. R. Bodmer i A. Tamagni, wł. M. Vlcek, tr R. Bodlák (Czechy)		
									
dż. T. Boyer 65
5 (W17) SPEEDER (CZE) wał. gn. 4 l., hod. Fa-Bio Spol.s r.o., wł. P. Odložil, tr P. Odložil (Czechy) pr.dż. P. Složil jr 67
6 (W63) TANATOS wał. gn. 4 l., tr F. Wołoszyn 					
pr.dż. A. Chopyk 67
Wycofany Moon.
5’15,2” (ćwiartki nie mierzone); silnie wysyłany; kr. łeb-2-2-8-7
ZWC 15,90 DWJ 61,20 TRJ 110,10

W87 Nagroda Portu Lotniczego Wrocław 10000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (2400m)
1 (W79) HAMIS og. c. gn. 3 l. (Camill (IRE)-Hamada), hod. SK Krasne, wł. SK Krasne, tr M. Borkowski		
				 pr.dż. U. Kozhomkulov 55
2 (W67) BLACK BEAUTY kl. c. gn. 5 l., hod. A. Zieliński, wł. M. i W. Kryszyłowicz, tr M. Kryszyłowicz		
						 dż. M. Kryszyłowicz 58
3 (z)*
KAZAL (SRB) og. s. 5 l., hod. D. Mitrovic, wł. D. Milinkovic, tr R. Świątek		
k.dż. P. Nakoniechnyi 59
4 (W74) ČÁRYRÁD (CZE) wał. gn. 3 l., hod. inż. P. Vrba, wł. T. Wicher, tr R. Świątek
st.u. K. Dynarowska 55
5 (W52) FASTWAYOUT (IRE) kl. gn. 4 l., hod. Lismacue Mare Syndicate, wł. SK Moszna i R. Świątek, tr R. Świątek
			st.u. E. Turganaaly Uulu 55
0 (-)
VICTORIA PRINCESS (CZE) kl. gn. 3 l., tr R. Świątek				
dż. C. Fraisl 57
		
zwolniona z dyspozycji startera
Wycofany King Arcibal
2’47,1” (ćwiartki nie mierzone); pewnie; 3½-5-1¾-18
ZWC 13,30 DWJ 14,10 TRJ 21,90 TPL 68,60
(z)* - ostatni start za granicą
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W88 Nagroda Zamknięcia Sezonu 20000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni, które w 2019 r. nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 30000 zł. Waga 69 kg. Konie, które w 2019 r. nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 10000 zł,
korzystają z 2 kg ulgi wagi, 20000 zł – 1 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi
za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (4200m)

1 (W64) NICK wał. c. gn. 8 l. (Jape (USA)-Niacyna), hod. SK Golejewko, wł. E. Porębna, tr E. Porębna		
									
dż. T. Boyer 69
2 (-)
BIG MAGO (IRE) wał. gn. 9 l., hod. Gerrardstown House Stud, wł. V. Vocetka, tr J. Nováková (Czechy)
									 k.dż. C. Roberts 69
3 (W62) NEWMAN wał. c. gn. 8 l., hod. SK Golejewko, wł. K. Rogowski, tr K. Rogowski
k.dż. D. Pastuszka 67
4 (W50) CELADON (FR) wał. kaszt. 10 l., hod. EARL Haras de Nonant le Pin, wł. A. Łabędzki, tr F. Wołoszyn 		
									 pr.dż. A. Chopyk 67
Wycofane Mimir, dodatkowo Rainbow Rakti (zw.) i Hayley (zw.)
5’42,3” (ćwiartki nie mierzone); łatwo; 4½-6-19
ZWC 8,40 DWJ 5,80 TRJ 12,30
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Orzeczenie Komisji Technicznej nr 1/2020
z dnia 17 lutego 2020
Komisja Odwoławcza po ponownym rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2020 roku, 5 lutego 2020
roku i 17 lutego 2020 roku odwołania złożonego przez
Annę Frontczak-Salivonchyk od orzeczenia Komisji
Technicznej przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych
- Partynice nr 42 z dnia 16 grudnia 2019 roku, orzeka
utrzymać w całości w mocy zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej.
Uzasadnienie: Komisja Techniczna przy Wrocławskim
Torze Wyścigów Konnych – Partynice orzeczeniem nr 36
wydanym w dniu 13 października 2019 roku unieważniła gonitwę oznaczoną jako nr 4 (W 78). Od powyższego
Orzeczenia odwołania wniosły następujące osoby: Janusz
Misiek (właściciel konia z nr 11 - Baliverne Buroise oraz
konia z nr 6 - Eden Pierji), Patrycja Żakowska i Bartłomiej
Żakowski (właściciele konia z nr 9 – Diable Maya) i Anna
Frontczak-Salivonchyk (właściciel konia z nr 7 - Barbariska).
Komisja Odwoławcza rozpoznała złożone odwołania
i wydała orzeczenie nr 23/2019 z dnia 20 listopada 2019
roku, którym uchyliła w całości skarżone orzeczenie nr 36
i przekazała sprawę Komisji Technicznej przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice do ponownego
rozpoznania. W uzasadnieniu Komisja Odwoławcza wyraziła pogląd, iż nie znajdowało uzasadnienia w niniejszej
sprawie zastosowanie przepisów § 78 ust. 1 pkt 2 w zw.
z § 87 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536).
Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Komisja Techniczna
przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice
wydała orzeczenie nr 42 z dnia 16 grudnia 2019 roku, którym postanowiła unieważnić gonitwę nr 4 (W 78) rozegraną w dniu 13 października 2019 roku, na podstawie § 37
ust. 2 pkt 1 i 4, a także § 87 w zw. z § 78 ust. 1 pkt 2 oraz §
83 w zw. z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2016, poz. 536)
w zw. z art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 18 stycznia
2001 r. o wyścigach konnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 194).
Komisja Techniczna w uzasadnieniu orzeczenia trafnie
zwróciła uwagę, że wszyscy wnoszący odwołanie od orzeczenia nr 36 wydanego w dniu 13 października 2019 roku
zgodnie przyznali – popierając tym samym kluczowe ustalenia Komisji Technicznej – iż gonitwa została rozegrana
z naruszeniem zasady równych szans, a także, że doszło
do awarii urządzeń wspomagających start, co miało bezpośredni wpływ na zachowanie koni, w szczególności 5
zaprzęgów, które miały wystartować do gonitwy z pierwszego rzędu. Konie te przeszły do galopu, a zatem zostały
wybite z rytmu kłusa i dalej zachowywały się nerwowo,
wspinały, co mogło rzutować na pozycje zajmowane
przez nie na otwarciu gonitwy, a także na predyspozycje
poszczególnych koni do dalszego w pełni wartościowego
uczestniczenia w gonitwie. Dodatkowo pozycja zaprzę-

gów z nr 1-5 w tej gonitwie była o tyle kontrowersyjna, że
w trakcie startu do niej zaistniał falstart (tzn. start, który
nie był równy, zgodnie z jego definicją z § 81 ust. 2 pkt 7
Rozporządzenia).
Komisja Techniczna wskazała też, że start do gonitwy 4
w dniu 13 października 2019 roku był rażąco wadliwy także
w rozumieniu instrukcji „Zasad startów gonitw koni kłusaków na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice
- start wolny”, będącej miejscowym, stanowionym dla wrocławskiego toru regulaminem. Od powyższego orzeczenia
odwołanie złożyła Anna Frontczak-Salivonchyk (właściciel
konia z nr 7 - Barbariska) wskazując, iż nie zaistniały przesłanki do unieważnienia gonitwy 4.
Komisja Odwoławcza szczegółowo przeanalizowała
złożone odwołanie, jak również cały materiał dowodowy
zgromadzony w sprawie. Komisja Odwoławcza w pełni
podziela pogląd Komisji Technicznej, iż start do gonitwy
jest zdarzeniem bardzo dynamicznym, trwającym sekundy, gdzie dzieje się wiele, niejednokrotnie w kilku miejscach na raz. Komisja Techniczna słusznie uznała, że nie
sposób ustalić w przebiegu startu do gonitwy 4 ani błędów
co do samych przyjętych założeń proceduralnych, ani
ewidentnego błędu ludzkiego. Komisja Techniczna trafnie
powiązała normatywne naruszenie zasady równych szans
i przesłanki unieważnienia gonitwy, przyjmując w tym konkretnym przypadku prymat zasady równych szans. Wśród
naczelnych zasad systemowych istniejących w systemie
prawa wyścigowego Komisja Techniczna wskazała m. in.
zasadę zachowania dobrostanu koni, zasadę zachowania
bezpieczeństwa ludzi (od bezpośrednich uczestników
gonitw, po publiczność) oraz zasadę równych szans rywalizacji. Zasada równych szans rywalizacji pozostaje
w związku zarówno z celem organizacji wyścigów konnych jako takich – ten wyraża art. 2 pkt 1 i 2 Ustawy – jak
i ze związanymi z prowadzeniem wyścigów interesami
majątkowymi osób (w sposób oczywisty kontrowersyjne,
niesprawiedliwe warunki wyścigów prowadzą do utracenia
słusznej korzyści przez jedne strony i bezpodstawnego
wzbogacenia innych stron).
Obszerna argumentacja Komisji Technicznej zawarta
w uzasadnieniu orzeczenia co do wadliwości startu gonitwy 4 i przyczyn jej unieważnienia jest przekonująca dla
Komisji Odwoławczej. W efekcie, Komisja Odwoławcza
uznała, że orzeczenia Komisji Technicznej przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice nr 42 z dnia 16
grudnia 2019 roku spełnia kryteria słuszności merytorycznej, jak i kryteria sprawiedliwościowe, a także nie wykracza poza ramy normatywne ustawy o wyścigach konnych,
jak i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych. Z uwagi na powyższe Komisja
Odwoławcza orzekła jak w sentencji.
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