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Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni, podobnie jak Przepisy weterynaryjne, Przepisy o
Zawodach i Regulaminy PZJ, to przepisy regulujące zasady, na jakich odbywa się rywalizacja
sportowa. Mają na celu zapobieganie jakimkolwiek próbom wpływania na wydolność konia lub
maskowania problemu zdrowotnego konia poprzez podanie mu niedozwolonych substancji.
Przepisy Kontroli Leczenia Koni, mają na celu zapobieganie naruszeniom leczenia, które mogą
wpływać na wydolność konia lub maskować problem zdrowotny. Przepisy te w szczególnych
przypadkach dopuszczają odpowiednie leczenie w celu ochrony zdrowia i dobra konia. Zawodnicy
przyjmują te przepisy jako warunek udziału w zawodach.
Standardy zawarte w tych Przepisach reprezentują jednomyślność szerokiego grona osób i instancji
PZJ zainteresowanych czystym sportem i dobrem koni i winny być respektowane przez wszystkie
sądy oraz organy orzekające.
Podstawowe uzasadnienie dla Przepisów Antydopingowych i Kontroli Leczenia Koni PZJ
Celem programów zwalczania dopingu w sporcie jest zachowanie tego, co z jest z natury rzeczy
wartościowe w sporcie. Wartość tę nazywa się “duchem sportu” i jest ona esencją Olimpizmu;
charakteryzuje się następującymi wartościami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postępowanie zgodne z etyką, zasadami fair play i uczciwością
Poszanowanie zdrowia
Doskonałość w działaniu
Charakter i wykształcenie
Radość i zabawa
Praca zespołowa
Poświęcenie i zaangażowanie
Poszanowanie reguł i prawa
Poszanowanie samego siebie i innych uczestników
Odwaga
Wspólnota i solidarność

Doping jest sprzeczny z duchem sportu.
Kodeks leczenia koni
Wszelkie leczenie koni musi być stosowane mając wyłącznie na względzie jego dobro i zdrowie.
Dlatego też:
• Każde leczenie musi być uzasadnione stanem zdrowia konia poddawanego danemu leczeniu.
• Konie, które nie mogą uczestniczyć w zawodach z powodu urazu lub choroby muszą mieć
zapewnioną właściwą opiekę weterynaryjną. Osoba Odpowiedzialna ma obowiązek uzyskania
informacji od leczącego lekarza weterynarii na temat leczenia i koniecznego okresu jego
trwania.
• Żadna substancja nie może być podawana koniowi podczas zawodów lub w okresie
poprzedzającym zawody, jeżeli nie spełnia wytycznych PZJ dotyczących leczenia.
• Osoba odpowiedzialna za konia ma obowiązek prowadzenia pełnej i dokładnej dokumentacji
wszelkiego leczenia w okresie poprzedzającym zawody.
Zakres działania
Niniejsze Przepisy dotyczą Kontroli Antydopingowej oraz Kontroli Leczenia Koni na zawodach
rozgrywanych zgodnie z przepisami PZJ.
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ARTYKUŁ 1

DEFINICJA NARUSZENIA PRZEPISÓW ANTYDOPINGOWYCH I
KONTROLI LECZENIA KONI

Naruszenie Przepisów Antydopingowych jest zdefiniowane, jako naruszenie jednego lub więcej
przepisów antydopingowych zawartych w artykule 2.1.1
Naruszenie Kontroli Leczenia koni jest zdefiniowane, jako naruszenie jednego lub więcej przepisów o
kontroli leczenia zawartych w artykule 2.1.2
ARTYKUŁ 2

NARUSZENIE PRZEPISÓW ANTYDOPINGOWYCH I KONTROLI
LECZENIA

2.1 Lista Substancji Zakazanych dla koni obejmuje:
2.1.1 Substancje zakazane i metody zakazane,
2.1.2 Leki kontrolowane
2.2 Jeśli mamy do czynienia z substancjami zakazanymi i metodami zakazanymi, mówimy o
naruszeniu Przepisów Antydopingowych; jeśli mamy do czynienia z lekami mówimy, o naruszeniu
Przepisów o Kontroli Leczenia.
2.3 Obecność Substancji Zakazanej w próbie pobranej od konia
2.1.1

Osoba odpowiedzialna, odpowiada za obecność jakiejkolwiek substancji
zakazanej w próbce pobranej od konia. Nie jest konieczne wykazanie użycia
celowego, błędnego, wynikającego z zaniedbania lub świadomego ze strony
osoby
odpowiedzialnej
w
celu
stwierdzenia
naruszenia
przepisów
antydopingowych lub kontroli leczenia zgodnie z art. 2

2.1.2

Wyłączając te substancje, których próg ilościowy jest szczegółowo określony w
liście substancji zakazanych dla koni, wykrycie obecności każdej ilości
jakiejkolwiek substancji zakazanej w próbce pobranej od konia będzie uznane za
naruszenie przepisów.

2.1.3

Jako wyjątek od ogólnej zasady określonej w art. 2 na liście substancji
zakazanych dla koni, mogą się znaleźć substancje zakazane, dla których zostały
określone wartości progowe. Dotyczy to również substancji zakazanych, które
mogły zostać wytworzone endogennie lub zostały wchłonięte z otoczenia w
wyniku skażenia. Jeśli powyższe ma miejsce, wykrycie obecności substancji
zakazanej w próbce pobranej od konia nie będzie automatycznie uznane za
naruszenie przepisów. Jeśli istnieją określone progi dla danych substancji
zakazanych, wykrycie poziomu większego niż dozwolony będzie uznane za
naruszenie przepisów.

2.4 Dla stwierdzenia naruszenia przepisów wystarczające jest, iż nastąpiło użycie substancji
zakazanej i metody zakazanej dla koni znajdującej się na liście FEI.
2.5 Naruszeniem przepisów jest odmowa lub nie poddanie konia pobraniu próbek po wezwaniu, bez
niepodważalnego usprawiedliwienia, lub innego rodzaju uchylanie się od tej czynności.
2.6 Naruszeniem przepisów jest również fałszowanie lub próba zafałszowania kontroli antydopingowej
lub kontroli leczenia.
2.7 Naruszeniem przepisów jest asystowanie przy stosowaniu, pomoc, zachęcanie i ukrywanie
substancji zakazanych i metod zakazanych oraz utrudnianie kontroli antydopingowej.
2.8 Naruszeniem przepisów jest handel substancjami i metodami zakazanymi.
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ARTYKUŁ 3 UDOWODNIENIE DOPINGU LUB NARUSZENIA KONTROLI LECZENIA
3.1. Ciężar i standardy dowodowe
Ciężar dowodu naruszenia przepisów antydopingowych lub kontroli leczenia spoczywa na PZJ.
3.2 Metody ustalania faktów.
Fakty dotyczące naruszeń przepisów mogą być ustalane za pomocą wszelkich wiarygodnych metod.
3.2.1 Zakłada się, iż laboratorium wskazane przez PZJ przeprowadziło analizę próbek oraz procedury
sprawdzające zgodnie ze standardami FEI dla laboratoriów. Osoba odpowiedzialna może obalić to
domniemanie poprzez dowiedzenie odstępstwa od standardów FEI dla laboratoriów.
Jeśli osoba odpowiedzialna dowiedzie, iż domniemane odstępstwo od standardów FEI dla
laboratoriów miało miejsce, wtedy na PZJ spadnie ciężar ustalenia, czy to odstępstwo nie
spowodowało niekorzystnego wyniku analizy.
3.2.2
Odstępstwo od procedur pobierania prób antydopingowych zawartych w przepisach
weterynaryjnych PZJ, które nie spowodowało niekorzystnego wyniku analizy ani żadnego innego
naruszenie antydopingowego czy kontroli leczenia, nie spowoduje unieważnienia takich wyników
testów. Jeśli podczas przeprowadzania badań osoba odpowiedzialna ustali odstępstwa od procedur
pobierania prób antydopingowych zawartych w przepisach weterynaryjnych PZJ , wtedy ciężar
ustalenia czy to odstępstwo nie spowodowało niekorzystnego wyniku analizy lub rzeczowej podstawy
dla naruszenia przepisów spada na PZJ, w oparciu o opinię Komisji Weterynaryjnej PZJ.
ARTYKUŁ 4 LISTA SUBSTANCJI ZAKAZANYCH DLA KONI
4.1. Niniejsze przepisy włączają Listę Substancji Zakazanych dla koni, która jest corocznie
aktualizowana i publikowana przez FEI. PZJ przyjmuje tę listę w oryginale.
4.2. Lista Substancji Zakazanych dla koni, wchodzi w życie w dniu podanym przez FEI na stronie
internetowej FEI. PZJ przyjmuje ten termin za FEI.
4.3. Określenie przez FEI Substancji i Metod Zakazanych, które mają zastać dołączone do listy
będzie mieć charakter ostateczny i obowiązujący w PZJ.
ARTYKUŁ 5

POBIERANIE PRÓB DO BADAŃ ANTYDOPINGOWYCH I KONTROLI LECZENIA

5.1 Podległość badaniom
Od każdego konia biorącego udział w zawodach PZJ mogą być pobierane próby do badań
antydopingowych i kontroli leczenia, wykonywane przez Testujących Lekarzy Weterynarii
PZJ.
5.2 Odpowiedzialność za pobieranie prób do badań antydopingowych i kontroli
leczenia PZJ
Komisja Weterynaryjna PZJ sprawuje nadzór nad pobieraniem prób do badań
antydopingowych i kontroli leczenia PZJ. Pobieranie prób do badań antydopingowych i kontroli
leczenia na danych zawodach może być przeprowadzane przez powołanych przez PZJ
Testujących Lekarzy Weterynarii lub członków Komisji Weterynaryjnej PZJ.
5.3 Standardy pobierania prób do badań antydopingowych i kontroli leczenia.
Pobieranie prób do badań antydopingowych prowadzone przez Testującego Lekarza
Weterynarii PZJ powinno być wykonane zgodnie z przepisami weterynaryjnymi PZJ.
5.4 Wybór koni do pobierania prób do badań antydopingowych i kontroli leczenia
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Na wszystkich zawodach jeździeckich organizowanych zgodnie z przepisami PZJ, wyznaczenie
konia do pobrania prób do badań antydopingowych i kontroli leczenia może nastąpić w każdym
czasie od momentu zgłoszenia Komisji Sędziowskiej konia do zawodów, do 30 minut po
oficjalnym ogłoszeniu wyników ostatniego konkursu zawodów.
O wyznaczeniu danego konia do badań antydopingowych i kontroli leczenia decyduje Sędzia
Główny z własnej inicjatywy i obligatoryjnie na wniosek Delegata Weterynaryjnego PZJ lub
Oficjalnego Lekarza Weterynarii zawodów lub ze wskazania innej Osoby Oficjalnej.
Koń może być wskazany do badania antydopingowego i kontroli leczenia również metodą
losowania. Na danych zawodach koń może być wskazany do badania więcej niż jeden raz.
Konie, które nie zaliczyły przeglądu i z tego powodu zostały skierowane, do ponownej oceny
stanu zdrowia, w przypadku dopuszczenia do uczestnictwa w zawodach podlegają
obligatoryjnemu badaniu.
ARTYKUŁ 6

ANALIZA PRÓB

Próby pobrane zgodnie z niniejszymi przepisami są własnością PZJ. Winny być poddane badaniu
zgodnie z poniższymi procedurami:
6.1 Laboratoria
PZJ przekazuje próby do analizy tylko do laboratoriów spełniających standardy FEI dla
laboratoriów. Wybór laboratorium może być dokonany jedynie przez PZJ.
6.2 Substancje podlegające wykrywaniu
Próby winny być analizowane pod kątem substancji i metod zakazanych, znajdujących się na
liście substancji zakazanych dla koni FEI.
6.3 Badania Prób
Żadna próba nie może zostać wykorzystana do celów innych niż wykrycie substancji (lub klas
substancji) lub metod umieszczonych na liście substancji zakazanych dla koni.
6.4 Standardy dla Analizy Prób i Sprawozdań
Laboratoria przeprowadzające badania prób, zdają raporty z wyników zgodnie ze standardami
FEI dla laboratoriów.
6.5. Kontrola antydopingowa i kontrola leczenia.
Kontrolę antydopingową i kontrolę leczenia przeprowadza się zgodnie z procedurą zawartą w
artykule 6 Przepisów Weterynaryjnych PZJ.

ARTYKUŁ 7

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z WYNIKAMI BADAŃ

7.1. Testujący Lekarz Weterynarii PZJ przekazuje zestawy z próbami do wyznaczonego przez PZJ
laboratorium.
7.2. Laboratorium przeprowadza analizę prób „A” w kierunku wykrycia substancji zakazanych
znajdujących się na liście substancji zakazanych FEI dla koni.
7.3. Otrzymane z laboratorium ujemne wyniki prób „A” publikowane są na stronie PZJ.
7.4. W przypadku niekorzystnego wyniku analizy próby „A” Sekretarz Generalny PZJ informuje o
tym fakcie Rzecznika dyscyplinarnego oraz:
- informuje osobę odpowiedzialną za konia o niekorzystnym wyniku analizy próby „A”;
- zwraca się do osoby odpowiedzialnej za konia o złożenie wyjaśnienia w sprawie związanej z

6

6

użyciem wykazanej w badaniu próby „A” substancji lub metody zakazanej;
- informuje osobę odpowiedzialną za konia o jej prawie do żądania przeprowadzenia próby „B”;
7.5. Analizę próby „B” przeprowadza się na żądanie osoby odpowiedzialnej za konia, przedłożone
Sekretarzowi Generalnemu PZJ w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o niekorzystnym
wyniku próby „A”, o której mowa w Art.7.4.
7.6. Analizę próby „B” przeprowadza się na koszt osoby odpowiedzialnej za konia.
7.7. Osoba odpowiedzialna za konia lub osoba przez nią upoważniona jest uprawniona do obecności
w laboratorium przy identyfikacji i otwarciu próby „B”.
7.8. Ujemny wynik próby „B” zamyka postępowanie. PZJ zwraca osobie odpowiedzialnej za konia
poniesione koszty wykonania badania próby „B” przez laboratorium.
7.9. W przypadku niekorzystnego wyniku analizy próby „B” dalsze procedowanie sprawy przejmuje
Rzecznik Dyscyplinarny PZJ.
7.10. Wyniki wszystkich analiz laboratorium przekazuje wyłącznie do PZJ w formie raportu,
podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela laboratorium. Wszelka komunikacja pomiędzy
laboratorium, a PZJ powinna przebiegać w taki sposób, aby wyniki pozostały utajnione.
7.11. Czynności, o których mowa w art. 7 mają charakter poufny z wyjątkiem art. 7.3.
ARTYKUŁ 8

AUTOMATYCZNA DYSKWALIFIKACJA WYNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Naruszenie niniejszych przepisów w związku z niekorzystnymi wynikami prób antydopingowych
pobranych do badań na danych zawodach, czy stosowanie metod niedozwolonych prowadzą do
automatycznej dyskwalifikacji wszystkich wyników Osoby odpowiedzialnej uzyskanych na danych
zawodach, w połączeniu ze wszystkimi konsekwencjami, włączając odebranie medali, punktów oraz
nagród.
ARTYKUŁ 9

KARY INDYWIDUALNE

9.1. Nałożenie kar zawieszenia oraz kar pieniężnych za stosowanie Substancji
zakazanych dla koni.
9.1.1 W przypadku stwierdzenie użycia substancji zakazanej lub/i metody zakazanej, a tym
samym naruszenia przepisów antydopingowych, okres zawieszenia osoby odpowiedzialnej za
konia wynosić będzie:
• za pierwsze naruszenie do dwóch lat zawieszenia,
• za drugie naruszenie zarówno przepisów antydopingowych jak i kontroli leczenia
w ciągu pięciu lat od powiadomienia o pierwszym naruszeniu do czterech lat
zawieszenia,
W obu przypadkach nakładana będzie kara pieniężna w wysokości do 10 tys. zł.
Kara pieniężna w wysokości do 10 tys. zł. będzie nakładana za każde naruszenie
przepisów.
Kara pieniężna nie może być niższa od kosztów poniesionych przez PZJ, związanych z
pobraniem, badaniem prób oraz kosztów związanych z prowadzeniem postępowania.
9.1.2 W przypadku stwierdzenia użycia leków kontrolowanych, a tym samym naruszenia
przepisów o kontroli leczenia, okres zawieszenia osoby odpowiedzialnej za konia wynosić
będzie:
• za pierwsze naruszenie do jednego roku zawieszenia,
• za drugie naruszenie zarówno przepisów antydopingowych jak i kontroli leczenia
w ciągu pięciu lat od powiadomienia o pierwszym naruszeniu do czterech lat
zawieszenia.
Kara pieniężna w wysokości do 5 tys. zł. Będzie nakładana za każde naruszenie
przepisów.
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Kara pieniężna nie może być niższa od kosztów poniesionych przez PZJ, związanych
z pobraniem, badaniem prób oraz związanych z prowadzeniem postępowania.
9.2 Kary za pozostałe naruszenia przepisów antydopingowych i kontroli leczenia.
9.2.1 Za naruszenie art. 2.5, 2.6 i 2.7, nakładane będą sankcje określone w art. 9.1.1
9.3.2 Za naruszenie art. 2.8 nałożone zostaną sankcje określone w art. 9.1.2.
Dodatkowo, naruszenie praw i przepisów niezwiązanych ze sportem może zostać
zgłoszone odpowiednim organom administracyjnym, zawodowym lub sądowniczym.

9.4 Unieważnienie wyników zawodów po pobraniu prób.
Oprócz unieważnienia wyników w zawodach zgodnie z art. 8, w których próba dała wynik
niekorzystny, mogą zostać unieważnione wszystkie wyniki osiągnięte od dnia pobrania próby
z wynikiem niekorzystnym lub nastąpiło naruszenie przepisów innego rodzaju, do dnia
uprawomocnienia się orzeczenia kary zawieszenia.
9.3 Status podczas zawieszenia
Żadna Osoba odpowiedzialna, która została uznana za zawieszoną nie może uczestniczyć w
żadnych zawodach
lub działalności (poza autoryzowaną edukacją antydopingową)
autoryzowanej lub organizowanej przez PZJ lub inną Federację Narodową jak również FEI.
Dodatkowo, za każde naruszenie przepisów antydopingowych, PZJ wstrzyma wszelką pomoc
finansową związaną ze sportem lub inne korzyści związane ze sportem, otrzymywane przez
Osobę Odpowiedzialną.
ARTYKUŁ 10

KONSEKWENCJE DLA ZESPOŁÓW

10.1 Jeśli uzna się, ze członek ekipy dopuścił się naruszenia niniejszych przepisów podczas
zawodów, na których ranking jest oparty na sumowaniu wyników indywidualnych, wyniki
Osoby odpowiedzialnej, która popełniła naruszenie zostaną odjęte od wyników ekipy i
zastąpione wynikami innego członka tej ekipy, który spełnia wymogi. Jeśli poprzez
wyeliminowanie wyników Osoby odpowiedzialnej ekipa nie osiągnie wymaganego limitu
punktów, zostanie wyeliminowana z rankingu.
ARTYKUŁ 11

PRZEPISY O PRZEDAWNIENIU

Po upływie trzech lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie niniejszych przepisów żadne działania
przeciwko Osobie Odpowiedzialnej, podejrzanej o to naruszenie, nie mogą zostać podjęte.

ARTYKUŁ 12

ZMIANY I INTERPRETACJA PRZEPISÓW ANTYDOPINGOWYCH I
KONTROLI LECZENIA KONI

12.1 PZJ może wprowadzać zmiany do niniejszych przepisów w zgodzie ze zmianami
wprowadzonymi do przepisów EADMC FEI.
12.2 Nagłówki w różnych artykułach i punktach niniejszych przepisów zostały użyte
wyłącznie dla udogodnienia i nie powinny być uznane za istotę tych przepisów ani mieć
wpływu na język przepisów, do których się odnoszą.
12.3 Wstęp, załączniki oraz definicje są integralną częścią tych przepisów.
12.4 Niniejsze przepisy nie mają mocy zastosowania wstecznego do spraw oczekujących
przed datą wprowadzenia tych przepisów.
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ZAŁĄCZNIK 1 – DEFINICJE
Brak Winy lub Zaniedbania. Ustalenie dotyczące Osoby Odpowiedzialnej, w którym stwierdza,
że nie wiedziała ani nie podejrzewała i nie miała najmniejszych podstaw aby wiedzieć lub
podejrzewać przy największej ostrożności, że zastosowała u Konia środek, który zawierał
Substancję lub Metodę Zakazaną.
Brak Znaczącej Winy lub Zaniedbania. Ustalenie dotyczące Osoby Odpowiedzialnej, że jej
wina lub zaniedbanie, mając na uwadze całokształt okoliczności oraz biorąc pod uwagę
kryteria dla Braku Winy lub Zaniedbania, nie miała znaczenia dla naruszenia przepisów
antydopingowych i kontroli leczenia.
Dyskwalifikacja. Następstwo naruszenia przepisów antydopingowych i kontroli leczenia, gdzie
wszystkie wyniki osiągnięte przez Osobę odpowiedzialną podczas danych Zawodów lub
Imprezy Sportowej są unieważnione, pociągając za sobą wszelkie konsekwencje, włączając
wycofanie medali, punktów i nagród.
Fałszowanie. Zmienianie w niewłaściwym celu lub w niewłaściwy sposób; przynoszenie
niewłaściwego wpływu; niewłaściwa ingerencja w celu zmiany wyników lub żeby nie doszło do
realizacji normalnych procedur.
Federacja Narodowa. Organizacja narodowa będąca członkiem FEI, bądź jest przez nią
akceptowana jako zarządzająca sportem FEI w danym kraju.
FEI. Międzynarodowa Federacja Jeździecka
Handel. Sprzedaż, rozdawanie, aplikowanie, transportowanie, wysyłanie, dostarczanie,
rozprowadzanie Substancji lub Metody zakazanej Osobie odpowiedzialnej lub jej koniowi,
zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem osób trzecich, z wyłączeniem sprzedaży lub
dystrybucji w autentycznych i legalnych celach terapeutycznych.
Impreza Sportowa. Wydarzenie określone przez Przepisy Ogólne PZJ.
Kara pieniężna . Konsekwencja naruszenia Przepisów kontroli leczenia i antydopingowej ,
gdzie Osoba odpowiedzialna zostaje ukarana karą pieniężną.
Koń. Koń lub kuc uczestniczący w rywalizacji sportowej w dyscyplinach jeździeckich wg zasad
PZJ
Kontrola Dopingowa. Proces obejmujący planowanie pobierania prób, pobieranie prób, analizy
laboratoryjne, zarządzanie wynikami, nakierowane na zapobieganie każdej próbie zmiany
wydolności konia lub maskowania problemu zdrowotnego poprzez zastosowanie lub
aplikowanie Substancji Zakazanej do organizmu konia.
Kontrola leczenia. Proces obejmujący planowanie pobierania prób, pobieranie prób, analizy
laboratoryjne, zarządzanie wynikami, nakierowane na zapobieganie naruszeniom przepisów
kontroli leczenia, które mogą mieć wpływ na wydolność konia lub maskować problem
zdrowotny, jednocześnie zapewniając w tym samym czasie dopuszczalne leczenie w celu
zapewnienia zdrowia i dobrostanu konia
Lista Substancji Zakazanych dla Koni. Lista publikowana przez FEI obejmująca substancje i
metody zakazane, ang banned substances and methods i leki, ang. controlled medication
substances and methods
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Leki, ang.controlled medication substances. Klasa substancji zakazanych jak zdefiniowane na
liście substancji zakazanych dla koni, publikowanej przez FEI
Marker. Związek, grupa związków lub parametrów biologicznych wskazująca na użycie
substancji zakazanych lub metod zakazanych w próbie.
Metabolit. Każda substancja wytworzona na drodze procesu biotransformacji.
Metoda Zakazana. Każda metoda opisana w Liście substancji zakazanych dla koni włączając
substancje zakazane ich metabolity i markery.
Niekorzystny Wynik Analizy. Raport z laboratorium przeprowadzającego badania, który
stwierdza obecność w próbie jednej lub więcej substancji zakazanych (włączając zwiększony
poziom substancji endogennych) lub dowód na użycie metody zakazanej.
Nieletni. Osoba, która nie osiągnęła wieku 18 lat.
Norma FEI dla Laboratoriów. Norma określająca kryteria analiz i procedur dla laboratoriów.
Zgodność z tą normą (jeśli istnieje sprzeczność z inną normą, praktyką lub procedurą)
przestrzeganą podczas analizy prób wystarcza żeby stwierdzić, że procedury określane przez
tą normę miały odpowiedni przebieg.
Osoba. Osoba, organizacja lub inna jednostka.
Osoba Odpowiedzialna. Osoba odpowiedzialna za Konia jak określono w obowiązujących
Przepisach Ogólnych PZJ
Próba. Każdy materiał biologiczny lub innego rodzaju pobrany w celach kontroli
antydopingowej lub kontroli leczenia.
Przepisy. Przepisy Antydopingowe i Kontroli leczenia Koni.
PZJ. Polski Związek Jeździecki
Sędzia Główny. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej.
Substancja Zakazana, ang.banned substance. Każda substancja opisana jako zakazana na
Liście substancji zakazanych dla koni ,publikowanej przez FEI włączając jej metabolity i
markery.
Uczestnik. Każda Osoba odpowiedzialna i każdy koń uczestniczący w zawodach o których
mowa w Przepisach Ogólnych PZJ.
Użycie. Podanie, wchłonięcie, wstrzyknięcie lub konsumpcja w jakikolwiek sposób każdej
Substancji Zakazanej lub Metody Zakazanej.
Zawieszenie. Konsekwencja naruszenia przepisów antydopingowych lub kontroli leczenia
gdzie Osoba odpowiedzialna zostaje wykluczona na określony okres czasu ze startów w
zawodach lub innej działalności.
Zawody. Zawody opisane w Przepisach Ogólnych PZJ.
Zawody Krajowe. Zawody sportowe na poziomie międzynarodowym lub krajowym nie będące
Zawodami Międzynarodowymi, rozgrywane na podstawie przepisów PZJ
Zawody Międzynarodowe. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami FEI,
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub Międzynarodowego Komitetu
Paraolimpijskiego.
Tracą moc: Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni – wydanie drugie, 2010 rok
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