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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, 

dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. 

Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia 

oraz transportu. 

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim 

wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, 

środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych, zagrażających 

dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania 

pomocy medycznej. 

III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy 

zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny 

podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich 

bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną 

opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie 

po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 

weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, 

spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby, 

działające w jeździectwie, do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 

umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
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Artykuł 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Polski Związek Jeździecki ustanawia przepisy rozgrywania zawodów 
jeździeckich. Przepisy te obejmują również zagadnienia dotyczące zdrowia i 
właściwej opieki nad końmi biorącymi udział w zawodach. 

 
2. Niniejsze Przepisy obowiązują  na wszelkich zawodach wpisanych do 
Kalendarza PZI i WZJ i organizowanych zgodnie z przepisami PZJ, niezależnie 
od ich rangi. 

 

3. W sprawach dotyczących ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób 
zakaźnych, postępowanie musi być zgodne z Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2008r. 
Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.). 

 
4. W sprawach dotyczących dobrostanu, transportu i opieki nad końmi, postępowanie 
musi być zgodne z Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. 
zm.) i Rozporządzeniem Rady WE 1/2015 z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu i związanym z nim postępowaniem. 

 
5. W sprawach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, postępowanie musi być 

zgodne z Ustawą o identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 
2008 r. Nr 1281 z późn. zm.)  

 
6. W sprawach dotyczących dokumentowania leczenia zwierząt przed i podczas 
zawodów postępowanie musi być zgodne z Ustawą o zakładach leczniczych dla 
zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r  (Dz.U z 2004 r. nr 11 poz 95), a także zasadami 
ujętymi w dalszej częsci niniejszych przepisów  

 
 
7. Przepisy niniejsze określają zasady, którymi muszą kierować się organizatorzy 
zawodów, osoby oficjalne i wszyscy uczestnicy zawodów podczas przygotowań do 
zawodów jeździeckich i w czasie ich trwania. 

 
8. Przepisy niniejsze pomimo swej obszerności, nie mogą przewidzieć wszystkich 
sytuacji, z którymi mogą spotkać się lekarze weterynarii. Obowiązuje ich zawsze 
największa troska o zdrowie, dobrostan  i właściwą opiekę nad wszystkimi końmi 
przybyłymi na zawody i uczestniczącymi w zawodach, a także wymagającymi 
ewentualnego leczenia przed i w trakcie wydarzenia jeździeckiego. 

 

 

9. W przypadku konieczności odwołania zawodów przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii ze względów sanitarno-weterynaryjnych, organizator zawodów 
zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym Biuro PZJ/WZJ, osoby 
oficjalne i wszystkich uczestników zawodów. 

 
 

10. Zmiany Przepisów weterynaryjnych mogą być wprowadzone na wniosek Komisji 
Weterynaryjnej po zatwierdzeniu ich przez zarząd PZJ, w zależności od 
zmieniających się uwarunkowań przepisów ogólnych poszczególnych konkurencji, a 
także modyfikowanych rokrocznie przepisów weterynaryjnych FEI; te ostatnie 
procedowane będą  w porozumieniu KW PZJ z NHV.  
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Artykuł 2. LEKARZE WETERYNARII NA ZAWODACH JEŹDZIECKICH 
 
2.1. Polski Związek Jeździecki, prowadzi listę licencjonowanych lekarzy 
weterynarii PZJ, uprawnionych do pełnienia na zawodach jeździeckich 
oficjalnych funkcji weterynaryjnych: Delegata Weterynaryjnego PZJ, Lekarza 
Weterynarii Zawodów. 

 

  2.2. Delegat Weterynaryjny PZJ 
 

2.2.1.  Delegatem Weterynaryjnym PZJ może być lekarz weterynarii, który 
posiada aktualną licencję Lekarza Weterynarii PZJ, co najmniej od 
pięciu lat.  

 

2.2.2.  Delegat Weterynaryjny PZJ jest powoływany przez Organizatora Zawodów w 
porozumieniu oraz po zaopiniowaniu przez Komisją Weterynaryjną PZJ na: 

 

• Mistrzostwa Polski 

• Puchary Polski 

• Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży  
 

2.2.3. Obowiązki Delegata Weterynaryjnego PZJ: 
 

•   Nawiązuje współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, oraz ma 
obowiązek sprawdzić właściwe przygotowanie terenu zawodów przez 
Organizatora pod względem sanitarno-weterynaryjnym i szerokopojętego 
dobrostanu zwierząt. 

• Współpracuje z Lekarzem Weterynarii Zawodów we wszystkich sprawach 
dotyczących prawidłowego zabezpieczenia weterynaryjnego zawodów. 

• Przeprowadza kontrolę paszportów koni i urzędowych świadectw zdrowia, 
( jeżeli są wymagane). Stwierdzone nieprawidłowości, zgłasza na piśmie 
do Sędziego Głównego. Wykaz nieprawidłowości musi znaleźć się w 
Sprawozdaniu Weterynaryjnym z Zawodów. 

• Jest członkiem zespołu przeprowadzającego przeglądy koni; 

• Jest doradcą Organizatora Zawodów, Sędziego Głównego we wszystkich 
sprawach natury lekarsko-weterynaryjnej; 

• Razem z Lekarzem Weterynarii Zawodów tworzy Komisję 
Weterynaryjną Zawodów. 

 

2.3. Lekarz Weterynarii Zawodów 

 

2.3.1. Lekarzem Weterynarii Zawodów może być lekarz weterynarii, który posiada 
aktualną licencję Lekarza Weterynarii PZJ. Organizator zawodów ma 
obowiązek powołania Lekarza Weterynarii Zawodów na: Mistrzostwa Polski, 
Puchary Polski, Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży i każde zawody 
Ogólnopolskie po uprzednim sprawdzeniu czy jest na liście lekarzy PZJ. 
Powiadomienie lekarza weterynarii o powołaniu do pełnienia funkcji 
Oficjalnego Lekarza Weterynarii zawodów ciąży na organizatorze zawodów.  

 

2.3.2.  Na zawodach, na których zgodnie z przepisami PZJ, nie ma wymogu  

obecności Delegata Weterynaryjnego PZJ, Lekarz Weterynarii Zawodów 
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współpracuje z Organizatorem Zawodów w zakresie szeroko rozumianego 
przygotowania weterynaryjnego zawodów, a zwłaszcza w zakresie: 

• Sprawdzenia czy został powiadomiony przez organizatora Powiatowy 
Lekarz Weterynarii o organizowaniu zawodów; 

• Ustalenia programu opieki lekarsko-weterynaryjnej nad końmi od momentu 
przybycia ich na miejsce zawodów do momentu wyjazdu, uwzględniając, w 
zależności od konkurencji i rangi zawodów, formę współpracy i ilość 
współpracujących lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego; 

• Ustalenia firmy zajmującej się  utylizacją zwierząt w danym regionie.(dot 
nieszczęśliwego upadku konia, lub eutanazji z przyczyn humanitarnych); 

• Uprzedzenia, organizacji szybkiego kontaktu z wyspecjalizowanymi 
jednostkami zajmującymi się (w danym regionie) profesjonalna diagnostyka i 
leczeniem koni typu lecznice, kliniki weterynaryjne, które mogą objąć 
intensywna terapia w trybie 24 h konia który uległ wypadkowi w trakcie 
zawodów, bądź chorobie wymagającej zaopatrzenia ambulatoryjnego, także 
leczenia stacjonarnego. 

 

2.3.3. Obowiązki Lekarza Weterynarii Zawodów: 
 

• Na zawodach, na których nie jest wymagana obecność Delegata 
Weterynaryjnego PZJ przeprowadzanie kontroli Paszportów Koni i kontrola 
Urzędowych Świadectw Zdrowia (jeżeli takowe są wymagane). Stwierdzone 
nieprawidłowości zgłasza na piśmie do Sędziego Głównego Zawodów. 
Informacja o nieprawidłowościach musi znaleźć się w Sprawozdaniu 
Weterynaryjnym z Zawodów. 

• Sprawowanie opieki lekarsko-weterynaryjnej nad wszystkimi końmi przybyłymi 
na zawody. Odpowiedzialność ta obejmuje zagadnienia sanitarno-
weterynaryjne, pierwszą pomoc oraz leczenie. 

• Bycie obecnym przy placu konkursowym podczas trwania konkursu. 

• Bycie wyposażonym w leki i sprzęt weterynaryjny ze szczególnym          
uwzględnieniem sprzętu do diagnostyki obrazowej, środków pomocy 
doraźnej, chirurgicznej i   środków do przeprowadzenia eutanazji oraz 
parawan.  

• Dysponowanie ambulansem weterynaryjnym lub innym środkiem transportu   
służącego do ewakuacji z terenu zawodów konia rannego lub martwego  

• Na zawodach, na których nie jest wymagana obecności Delegata 
Weterynaryjnego PZJ pozostawanie w dyspozycji doradcy Sędziego Głównego 
i Organizatora Zawodów we wszystkich sprawach natury lekarsko-
weterynaryjnej. 

• Sprawdzenie, czy boksy do badań antydopingowych zostały przygotowane 
zgodnie z wymogami. 

 
2.4. Asystujący lekarz weterynarii 

 
Organizator zawodów powinien, na wniosek Delegata Weterynaryjnego PZJ/ 
Lekarza Weterynarii Zawodów, wziąć pod uwagę konieczność udziału 
dodatkowych lekarzy weterynarii do pomocy Lekarzowi Weterynarii Zawodów tak, 
aby zapewnić skuteczną i bezpieczną obsługę weterynaryjną, w każdym miejscu 
zawodów w systemie 24 h. Powinni być to lekarze weterynarii mający praktykę w 

leczeniu koni, będący w trakcie zdobywania uprawnień lekarza weterynarii PZJ,  
którzy mogą działać wyłącznie w porozumieniu i pod nadzorem Delegata 
Weterynaryjnego PZJ/ Oficjalnego Lekarza Weterynarii zawodów. 
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2.5. Lekarz Weterynarii Zawodów szczebla regionalnego.  

 

2.5.1. Organizator zawodów powołuje lekarza weterynarii mającego praktykę w 
leczeniu koni. Na Organizatorze Zawodów spoczywa obowiązek zapewnienia 
obecności lekarza weterynarii w trakcie rozgrywania konkursów. Wojewódzkie  
Związki Jeździeckie będą prowadziły współpracę z lekarzami weterynarii w swoich 
okręgach.  

2.5.2 Na lekarzu weterynarii zawodów regionalnych spoczywają obowiązki 
identyczne jak na oficjalnym lekarzu weterynarii PZJ w trakcie rozgrywania zawodów 
ogólnopolskich.  

2.5.3 Lekarz weterynarii zawodów stosuje wszystkie wytyczne i przepisy 
obowiązujące przy organizacji zawodów ogólnopolskich w tym obowiązek złożenia 
sprawozdania z zawodów Lekarzowi Koordynatorowi WZJ.  

2.6. Prywatny lekarz weterynarii zawodnika lub ekipy 
 
Prywatny lekarz weterynarii zawodnika lub ekipy to lekarz weterynarii, który przybył 
na zawody w celu sprawowania opieki lekarsko-weterynaryjnej nad końmi, 
powierzonymi mu przez Osobę Odpowiedzialną za konia. Na Osobie 
Odpowiedzialnej za konia spoczywa obowiązek, aby prywatny lekarz weterynarii 
zgłosił swoją obecność osobiście, Delegatowi Weterynaryjnemu zawodów lub 
Oficjalnemu Lekarzowi Weterynarii zawodów. Obecność prywatnego lekarza 
weterynarii musi być zaznaczona w formularzu zgłoszeniowym na zawody, 
przesyłanym do organizatora zawodów.  
 
2.7. Lekarz  koordynator WZJ. 

 
2.7.1 Lekarz sprawujący szeroko pojęte doradztwo  natury lekarsko weterynaryjnej 
Wojewódzkich Związków Jeździeckich, ściśle współpracujący z KW PZJ w ramach 
realizacji zadań w/w. Lekarzem koordynatorem WZJ może być lekarz weterynarii, 
który posiada aktualną licencję Lekarza Weterynarii PZJ od min 5 lat .  
2.7.2 Lekarza koordynatora WZJ powołuje Komisja Weterynaryjna PZJ. 
2.7.3 Lekarz koordynator WZJ otrzymuje oraz analizuje sprawozdania weterynaryjne 
ze wszystkich zawodów regionalnych rozgrywanych na terenie działania danego 
WZJ 

 
2.8. Każdy lekarz weterynarii pełniący funkcję oficjalną na zawodach, jest 

zobowiązany do noszenia wyróżniającego go ubioru, wskazującego na 
pełnioną funkcję (kamizelka z napisem: lekarz weterynarii) oraz do 
noszenia w widocznym miejscu identyfikatora  

2.9. Delegat Weterynaryjny PZJ i Lekarz Weterynarii Zawodów ma obowiązek w 
ciągu 7 dni od daty zakończenia zawodów, przesłać do K o m i s j i  
W e t e r y n a r y j n e j  P Z J  i  biura PZJ wypełniony formularz 
sprawozdania weterynaryjnego z zawodów, wraz ze stosownymi co do 
wykonywanych czynności lekarsko weterynaryjnych załącznikami  

2.10. Koszty związane z obecnością Delegata Weterynaryjnego PZJ, Oficjalnego 
Lekarza Weterynarii zawodów oraz współpracujących lekarzy weterynarii 
ponosi Organizator zawodów. Do kosztów tych zalicza się: 

• Wynegocjowana stawka za obsługę zawodów dla Lekarza Weterynarii 
Zawodów, odpowiedzialnego za organizację opieki weterynaryjnej w systemie 
24 h.; 

• Wynegocjowana stawka za obsługę zawodów dla Delegata Weterynaryjnego; 

• Zakwaterowanie  i  wyżywienie; 
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• Zwrot kosztów dojazdu samochodem lub ambulansem wg. obowiązujących 
stawek urzędowych. 

 
2.11. Koszty leków, materiałów medycznych i innych czynności lekarsko- 

weterynaryjnych, które są wykonywane na życzenie Osoby Odpowiedzialnej za 
konia, właściciela lub dysponenta konia ponosi ich zleceniodawca. 

 
Artykuł 3 ZASADY ZDOBYWANIA UPRAWNIEŃ LEKARZA WETERYNARII PZJ I 
PERMITTED TREATING VETERINARIAN FEI 
 
3.1. Zasady zdobywania uprawnień Lekarza Weterynarii PZJ reguluje Regulamin 
przyznawania licencji Lekarza Weterynarii PZJ. 

3.1. Uprawnienia lekarza weterynarii posiadającego licencję Lekarza Weterynarii PZJ. 
 

3.1.1. Lekarz weterynarii posiadający licencję Lekarza Weterynarii PZJ, może 
pełnić funkcję Oficjalnego Lekarza Weterynarii zawodów PZJ na krajowych 
zawodach jeździeckich we wszystkich konkurencjach jeździeckich. Lekarz 
weterynarii posiadający licencję Lekarza Weterynarii PZJ, po pięciu 
latach od daty uzyskania licencji i zaliczeniu w tym okresie 
kursokonferencji szkoleniowej organizowanej przez PZJ dla 
licencjonowanych Lekarzy Weterynarii PZJ, może pełnić funkcję Delegata 
Weterynaryjnego PZJ, na zawodach krajowych we wszystkich 
konkurencjach jeździeckich.   

 
3.2. Zasady otrzymania uprawnień: Permitted Treating Veterinarian FEI. 

 
3.2.1. Lekarz weterynarii ubiegający się o licencję: Permitted Treating 

Veterinarian FEI, musi posiadać ważną od minimum 3 lat licencję Lekarza 
Weterynarii PZJ. 

3.2.2. Wypełnić wniosek zgłoszeniowy kandydata wraz z załączonymi 
minimum czterema (4) sprawozdaniami weterynaryjnymi z zawodów 
organizowanych zgodnie z przepisami PZJ,  przesłać go, do biura Polskiego 
Związku Jeździeckiego celem akceptacji i przesłania wniosku do FEI. 

3.2.3. Wniosek zgłoszeniowy winien być pozytywnie zaopiniowany przez KW 
PZJ zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w oparciu o w/w 
kryteria do spełnienia przez kandydata na PTV FEI. W przypadku 
wątpliwości KW PZJ ma prawo do weryfikacji kandydata na podstawie oceny 
dotychczasowej kariery zawodowej, etyki, wiedzy i umiejętności 
funkcjonowania na zawodach jeździeckich. 

 
3.3. Zasady uzyskania uprawnień Lekarza Weterynarii FEI.  
      3.3.1 Zasady uzyskania uprawnień Lekarza Weterynarii FEI regulują przepisy   

FEI.    
       3.3.2    Każda kandydatura na Lekarza Weterynarii FEI musi być pozytywnie     
                   zaopiniowana przez Komisje Weterynaryjną PZJ i być zatwierdzona    
                   przez Zarząd PZJ 
       3.3.3    Polscy Lekarze Weterynarii mający uprawnienia FEI, do obsługi zawodów   
                   każdej rangi organizowanej na terenie Polski muszą posiadać aktualną  
                   Licencję Lekarza Weterynarii PZJ.  
       3.3.4.   Polski Związek Jeździecki opiniuje i zgłasza kandydatury lekarzy  
                   weterynarii na obowiązkowe kursy i szkolenia FEI. Warunkiem zgłoszenia  
                   jest posiadanie aktualnej Licencji Lekarza Weterynarii PZJ. 
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Artykuł 4. BIOASEKURACJA 
 
4.1. Zasady właściwej bioasekuracji muszą dotyczyć wszystkich koni biorących udział  
       w zawodach. Delegat Weterynaryjny PZJ/Lekarz Weterynarii Zawodów musi znać 
       aktualna sytuację epizootiologiczną w rejonie, w którym odbywają się zawody 
       i wraz z Organizatorem Zawodów zadbać o właściwe przestrzeganie wytycznych  
       Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
4.2. Wszystkie konie biorące udział w zawodach musza być właściwie zaszczepione  
       przeciwko grypie koni zgodnie z Artykułem 7 niniejszych Przepisów. 
4.3. Bezpośredni kontakt pomiędzy końmi pochodzącymi z różnych stajni powinien  
       być zminimalizowany.   
4.4. Niedopuszczalne jest stosowanie zbiorczych poideł dla koni. Zbiorcze pojemniki 
       na wodę pitną dla koni mogą być stosowane w konkurencji Sportowe Rajdy 
       Konne pod warunkiem, że woda z nich jest nabierana do czystych pojemników 
       służących do indywidualnego pojenia koni.  
4.5. Zabronione jest stosowanie tego samego sprzętu do pielęgnacji różnych koni bez  
       jego uprzedniej dezynfekcji.  
4.6. Środki transportu dla koni i boksy stajenne muszą być właściwie sprzątnięte i  
      zdezynfekowane przed wprowadzeniem do nich zwierząt.  
4.7. Organizator zawodów musi zapewnić właściwie przygotowane i odpowiednio  
      oddalone od zasadniczej stajni boksy do izolacji koni wykazujących objawy  
      choroby zakaźnej.  

 

Artykuł 5. ZDROWIE I HIGIENA KONIA 
 

5.1. Obowiązki użytkownika konia przed wyjazdem na zawody 
 

5.1.1. Każdy koń sportowy wyjeżdżający na zawody, musi być zdrowy , posiadać 
ważny paszport i szczepienia przeciwko grypie koni wykonane zgodnie z 
niniejszymi przepisami  

 
5.1.2. Koń wykazujący objawy choroby mającej wpływ na jego wydolność i będący 

zagrożeniem dla innych koni nie może brać udziału w zawodach, powinien 
być odseparowany od pozostałych startujących w zawodach koni w 
przeznaczonym do tego boksie – izolatce. 

 

5.2. Osoba Odpowiedzialnej za konia podczas zawodów. 

 
Osobą odpowiedzialną za konia podczas zawodów jest zawodnik na nim startujący 
lub nim powożący, albo lonżujący w konkurencji woltyżerki. Właściciel konia może 
być uznany, jako osoba dodatkowo odpowiedzialna za konia, jeżeli jest obecna w 
czasie zawodów i jeżeli podjęła decyzje dotyczące danego konia. Jeżeli zawodnik 
startujący na koniu ma poniżej 18-tu lat, wtedy osobą odpowiedzialną za jego 
konia jest opiekun prawny takiego zawodnika albo osoba wyznaczona przez klub 
lub właściciela konia. 

 
5.2.1. Osoba odpowiedzialna za konia odpowiada za: 

• Dbałość o zdrowie, kondycję konia oraz jego pielęgnację; 

• Właściwe zachowanie jeźdźca i luzaka wobec konia; 

• Właściwe przedstawienie koni do przeglądu i badań weterynaryjnych; 

• Przedstawienie Lekarzowi Weterynarii Zawodów właściwie 

wypełnionego paszportu konia; 

• Doprowadzenie konia na wyznaczone miejsce i o wyznaczonej porze 
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do badań antydopingowych; 

• Dostarczenie właściwego formularza dokumentującego leczenie konia 
przed zawodami i w transporcie (zał.1), a takze zgłoszenia obecnosci 
na zawodach prywatnego lekarza weterynarii zawodnika lub ekipy; 
 

5.3. Obowiązki organizatora zawodów. 
 

Organizator zawodów w porozumieniu z Delegatem Weterynaryjnym PZJ/ 
Lekarzem Weterynarii Zawodów musi: 

 

•     Powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii na 30 dni przed zawodami o 
dacie i miejscu planowanych zawodów oraz wyznaczeniu Delegata 
Weterynaryjnego PZJ/Oficjalnego Lekarza Weterynarii Zawodów  

• Zapewnić 
 

- pomieszczenia stajenne spełniające następujące warunki: 

  a. jasne, dobrze wentylowane boksy o wymiarach minimum 3 x 3 m;  

  b. dostęp do zdatnej do picia wody w wystarczającej ilości; 

  c. zaopatrzone we właściwą ilość świeżej ściółki; 

- Wyraźnie oznakowane miejsce (boks) do leczenia konia chorego 
lub kontuzjowanego na terenie zawodów; 
- Wyraźnie oznakowane, czyste i bezpieczne boksy, służące do pobierania 
prób antydopingowych, dające gwarancję bezpiecznego działania, w których 
jest do wyboru świeża słoma i trociny; 

- Odpowiednie miejsce do przeprowadzenia przeglądu koni; 

- Zabezpieczenie stajni przed dostępem osób postronnych; 

- Opiekę weterynaryjną wszystkim koniom przybyłym na zawody poprzez 

obecność lekarza weterynarii w całodobowym systemie dyżuru (od dnia i 

godziny otwarcia stajni zawartego na piśmie w propozycjach zawodów do dnia 

zamknięcia stajni zawartego w w/w); 

- Odpowiednie dostosowanie liczby lekarzy weterynarii obsługujących zawody 
do potrzeb wynikających ze specyfiki konkurencji. W przypadku przyjęcia na 
zawody ponad 300 koni lub organizacji startów na dwóch placach 
konkursowych jednocześnie wymagane jest zatrudnienie drugiego Lekarza 
Weterynarii Zawodów; 
- Możliwość sprawnej ewakuacji konia rannego lub martwego; 
- Odpowiednie miejsce do pracy przy biurze zawodów dla Delegata                                                                        
Weterynaryjnego/Lekarza Weterynarii Zawodów.              

 

5.3.1. Organizator zawodów musi umieścić w propozycjach zawodów 
następujące informacje: 

 
Lp 
. 

Funkcja Imię i nazwisko Telefon 

1. Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w 
……….. 

  

2. Delegat Wet.  PZJ   
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3. Lekarz 
Weterynarii  
Zawodów 

  

 

 
 

5.3.2. W propozycjach zawodów musi być podany termin otwarcia stajni na przyjęcie 
koni (określić dzień i godzinę) oraz  musi być podana informacja czy odbędzie 
się przegląd koni. Jeżeli tak, należy określić jego dzień, godzinę i miejsce. 

 
 

 Artykuł 6. PASZPORT KONIA 

 

Każdy koń uczestniczący w Zawodach Jeździeckich organizowanych zgodnie z 
Przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego musi posiadać ważny Paszport Konia.  

 

Paszport musi zawierać: 

- dane o właścicielu konia z własnoręcznym podpisem właściciela 

- prawidłowo wykonany opis paszportowy 

- właściwie wypełnioną część dotyczącą szczepienia koni przeciwko grypie koni. 

 

Schemat szczepień ochronnych przeciwko grypie koni:  

Szczepienie podstawowe. 

• Pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień. 

• Drugie szczepienie – pomiędzy 21 a 92 dniem od pierwszego szczepienia. 

 

Szczepienie przypominające. 

• Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego 
szczepienia podstawowego; 

• Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią 
szczepienie bazowe; 

• Kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach, 
muszą być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego 
szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu; 

• Kolejne szczepienie przypominające dla koni nieuczestniczących w zawodach, 
zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku; 

• Konie z prawidłowym szczepieniem bazowym i prawidłowymi szczepieniami 
przypominającymi jeden raz w roku (przed upływem roku kalendarzowego), w 
momencie rozpoczęcia startu w zawodach, rozpoczynają szczepienie przypominające 
co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni; 

• Konie, które mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w zawodach, mogą być 
szczepione raz w roku, z przerwą nie dłuższą niż 365 dni. W momencie rozpoczęcia 
startów, kontynuują szczepienie co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie 
terminu do 21 dni; 

• Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, 
wliczając w to dzień wykonania szczepienia; 

• Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w 
paszporcie minimum szczepienie podstawowe; 

• Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone wklejką 
z danymi szczepionki oraz podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego 
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szczepienia. 
 

Artykuł 7. NADZÓR WETERYNARYJNY NA ZAWODACH 
 
7.1.   Do obowiązków Delegata Weterynaryjnego PZJ / Lekarza  Weterynarii 

Zawodów należy: 
Zapewnienie jak najlepszej opieki lekarsko-weterynaryjnej wszystkim koniom 
przebywającym na terenie zawodów. Odpowiedzialność ta obejmuje 
zagadnienia sanitarno-weterynaryjne, pierwszą pomoc oraz leczenie; 

 

7.2. We wszystkich sprawach natury weterynaryjnej postanowienia podejmuje 

Delegat Weterynaryjny PZJ/Lekarz Weterynarii Zawodów. O postanowieniach 

tych musi być powiadomiony Organizator i Sędzia Główny zawodów. 

Organizator ma obowiązek wykonania postanowień. W przypadku ich nie 

wykonania należy niezwłocznie powiadomić Sędziego Głównego Zawodów.  

 

7.3.  Zadania weterynaryjne, przeglądy koni i kontrola dokumentów. 
 

7.3.1. Stan zdrowia koni po przyjeździe i wyładunku na terenie zawodów zostaje 
pod kontrolą wyznaczonego Lekarza Weterynarii Zawodów aż do czasu ich 
załadunku po zawodach.                

 
7.3.2. Wszystkie konie przybyłe na zawody muszą posiadać ważny paszport. 

Stwierdzenie nieważności Paszportu pierwszy raz podczas kontroli na 
zawodach będzie karane ostrzeżeniem wpisanym do Paszportu.                    
W przypadku powtórnego stwierdzenia nieważności Paszportu  będą 
egzekwowane sankcje ustalone przez PZJ.  Paszport musi być właściwie 
wypełniony tak żeby kontrolujący go lekarz weterynarii nie miał wątpliwości co 
do wiarygodności wpisów dotyczących identyfikacji oraz szczepienia 
przeciwko grypie. Koń bez paszportu nie może wjechać na teren zawodów.   
O zaistniałym przypadku Delegat Weterynaryjny lub Lekarz Weterynarii 
Zawodów ma obowiązek niezwłocznie powiadomić  Sędziego Głównego 
Zawodów.                                                                                                                                                            
Paszport konia w przypadku nieodebrania go przez Lekarza Weterynarii 
Zawodów przy wjeździe na teren zawodów powinien   być niezwłocznie 
dostarczony do Biura Zawodów. 

 

7.3.3. Nieprawidłowości w szczepieniach koni przeciwko grypie i wykaz sankcji 
nakładanych przez Sędziego Głównego Zawodów na Osobę Odpowiedzialną 
za konia (rodzaj nieprawidłowości i nałożona sankcja musi być wpisana przez 
Delegata Weterynaryjnego/Lekarza Weterynarii Zawodów kolorem 
czerwonym do Paszportu konia w dziale szczepienia przeciwko grypie koni): 

Rodzaj nieprawidłowości Sankcja 

Brak możliwości ustalenia prawidłowości 
szczepienia 

Koń nie startuje w zawodach, musi 
opuścić teren zawodów 

Ostatnie szczepienie wykonane krócej, 
niż 7 dni przed zawodami 

Koń nie startuje w zawodach 

Brak pierwszego szczepienia 
przypominającego przed upływem 7 
miesięcy od drugiego szczepienia 
podstawowego  

Ostrzeżenie – należy rozpocząć od 
nowa szczepienia bazowe 

Brak rozpoczętych ponownie szczepień 
podstawowych, gdy w Paszporcie 

Koń nie startuje w zawodach 
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wpisane jest ostrzeżenie 

Przerwa w szczepieniu trwająca powyżej 
365 dni bez wznowienia prawidłowego 
programu szczepień 

Koń nie startuje w zawodach 

Szczepienie przypominające wykonane 
6 miesięcy + 21 dni + 7 dni przed 
zawodami 

Koń może wystartować w zawodach, 
kara ustalona przez PZJ 

Szczepienie przypominające wykonane 
6 miesięcy + 21 dni + 8-14 dni przed 
zawodami 

Koń może wystartować w zawodach, 
kara ustalona przez PZJ 

Szczepienie przypominające wykonane 
6 miesięcy + 21 dni + 15-28 dni przed 
zawodami 

Koń może wystartować w zawodach, 
kara ustalona przez PZJ 
 

Szczepienie przypominające wykonane 
wcześniej niż 6 miesięcy + 21 dni + 28 
dni przed zawodami 

Koń nie startuje w zawodach. 
 

Brak odnotowanego w Paszporcie Konia 
właściwie wykonanego szczepienia 
dostarczonego Delegatowi 
Weterynaryjnemu/Lekarzowi Zawodów 
PZJ w formie zaświadczenia 
podpisanego przez lekarza weterynarii 

Koń może wystartować w zawodach, 
kara ustalona przez PZJ 

Stwierdzone nieprawidłowości w paszportach i w szczepieniach koni muszą być 
wpisane do właściwego formularza (załącznik numer 1 do Sprawozdania 
Weterynaryjnego z Zawodów), a ten przedstawiony do akceptacji i podpisu Sędziemu 
Głównemu Zwodów. Podpisany Załącznik należy przechowywać i w razie potrzeby 
przesłać do PZJ.. 
 
7.3.4. Przeglądy koni i badania weterynaryjne przeprowadzane są zgodnie               

z regulaminem poszczególnych konkurencji jeździeckich. Warunki przeglądu 
muszą być jednakowe dla wszystkich koni, bezwzględnie zapewniać 
bezpieczeństwo i umożliwiać obiektywną ocenę ruchu konia. Miejsce 
przeglądu musi być zaakceptowane przez Delegata Weterynaryjnego PZJ      
i przez Delegata Technicznego zawodów. Ścieżka do badania koni podczas 
przeglądu musi być długości 30 metrów. W sytuacjach szczególnych           
(np.: przeprowadzanie przeglądu w hali) dopuszczalne jest skrócenie jej 
długości do 25 metrów). Podłoże na ścieżce musi być zwarte, czyste, równe       
i minimalizujące poślizgnięcie się konia. Nie dopuszcza się przeglądu na 
asfalcie czy betonie. Przegląd koni odbywa się według Regulaminów 
poszczególnych konkurencji. 

 

Celem przeglądów jest identyfikacja koni, ocena stanu ich zdrowia, pielęgnacji                
i przygotowania kondycyjnego do zawodów. W przypadkach budzących wątpliwości     
w trakcie przeglądu, Panel Inspekcji może zdecydować o dodatkowym badaniu konia   
w miejscu do tego specjalnie wyznaczonym (holding box). Musi on znajdować się         
w miarę blisko od miejsca przeprowadzania przeglądu, jednakże musi być od niego 
wyraźnie oddzielony. Podłoże w Holding Boksie musi być podobne do takiego, jak na 
ścieżce do przeglądu. Do badania tego wyznacza się Lekarza Weterynarii Zawodów. 
Po zapoznaniu się z opinią lekarza weterynarii, który przeprowadził badanie, Sędzia 
Główny będący Przewodniczącym Panelu Inspekcyjnego podejmuje decyzję                  
o powtórnym przeglądzie (Re-inspekcji) lub nie dopuszcza konia do udziału w 
zawodach. Przegląd powtórny (Re-inspekcję) przeprowadza się tylko raz. Może on 
być przeprowadzony bezpośrednio po dodatkowym badaniu, lub następnego dnia 
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rano. 
 

7.3.4.1. Przeglądy koni przeprowadza się: 

Na Mistrzostwach Polski we wszystkich konkurencjach jeździeckich i wszystkich 
grupach wiekowych przed pierwszym startem: 

• Na Finałach Pucharu Polski we wszystkich konkurencjach jeździeckich 
i wszystkich grupach wiekowych przed pierwszym startem i w trakcie 
trwania zawodów zgodnie z przepisami konkurencji. 

• Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży przed pierwszym startem i w trakcie 
trwania zawodów zgodnie z przepisami konkurencji. 

 
7.3.4.2. Przegląd koni w konkurencji WKKW : 

 

• W zawodach pełnych i skróconych trzydniowych przeprowadza się wszystkie 
przeglądy i badania koni określone przepisami międzynarodowymi. 

• W zawodach jednodniowych nie przeprowadza się przeglądu weterynaryjnego. 
Decyzję o niedopuszczeniu do startu podejmuje sędzia w C lub Sędzia Główny 
Zawodów, (jeżeli w danej chwili nie prowadzi konkursu) na wniosek Osoby 
Oficjalnej, Sędziego, Komisarza na rozprężalni lub Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii zawodów. Sprawdzenia konia w ruchu dokonują sędziowie w 
trakcie wykonywania programu. W przypadkach wątpliwych Sędzia Główny 
kieruje konia do Oficjalnego Lekarza Weterynarii zawodów i po zasięgnięciu 
jego opinii dopuszcza konia lub nie do kontynuowania zawodów. Wszystkie 
konie po próbie terenowej muszą przejść kontrolę weterynaryjną. Lekarz 
Weterynarii zawodów musi być obecny przez cały czas trwania zawodów. 

• W zawodach skróconych, które trwają dwa lub więcej dni, przegląd koni będzie 
miał miejsce wyłącznie w przypadku, gdy próba skoków rozgrywana jest w dniu 
następnym po próbie terenowej. Organizator zawodów jest zobowiązany do 
zapewnienia wystarczającej liczby lekarzy weterynarii, współpracujących z 
Oficjalnym Lekarzem Weterynarii zawodów, niezbędnych do zapewnienia 
koniom właściwej opieki weterynaryjnej i właściwego przebiegu zawodów. 
Obecność lekarza weterynarii podczas trwania zawodów w celu zbadania 
ewentualnych wątpliwości dotyczących kondycji koni jest obowiązkowa. 

 
7.3.4.3. Przegląd koni w konkurencji powożenia: 

• Pierwszy przegląd przed próbą ujeżdżenia. 

• Drugi przegląd przed startem do odcinka B. 

• Trzeci przegląd przed próbą zręczności powożenia. 

 

7.3.4.4. Przegląd koni w konkurencji Sportowe rajdy 
Konne.  

• Pierwszy przegląd przed zawodami. 
• Kolejne przeglądy na każdej bramce weterynaryjnej. 

 
7.3.4.5. Przegląd koni w konkurencji woltyżerki: 

         na wszystkich zawodach przed pierwszym programem dla koni    
         startujących w galopie. 

 

7.3.5.  W zawodach nie mogą uczestniczyć ciężarne klacze począwszy od czwartego 
miesiąca ciąży oraz klacze w okresie do dziewiątego miesiąca po 
wyźrebieniu. Na Osobie Odpowiedzialnej za konia spoczywa obowiązek 
dotrzymania tych terminów. 
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7.4. Wymagania specjalne dla zawodów wkkw, powożenia i 
Sportowych Rajdów Konnych  

 

7.4.1. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za przygotowanie właściwych 
warunków, a Delegat Weterynaryjny PZJ / Lekarz Weterynarii Zawodów za 
przeprowadzenie badań i przeglądów weterynaryjnych zgodnie z przepisami 
konkurencji WKKW, powożenia i sportowych rajdów konnych. 

 
7.4.2. W celu zapewnienia właściwej pierwszej pomocy koniom na każdym odcinku 

próby terenowej należy: 

• Powołać wystarczającą liczbę lekarzy weterynarii dysponujących właściwie 
wyposażonymi ambulansami weterynaryjnymi. 

• Zapewnić dojazd do wszystkich przeszkód (po trasie innej niż trasa przebiegu) 
dla samochodów specjalnych (ambulanse i samochody transportowe). 

• Zapewnić łatwą ewakuację z trasy próby terenowej koni rannych i martwych 
odpowiednimi środkami transportowymi. 

• Zorganizować, na mecie próby terenowej, punkt pomocy weterynaryjnej 
prawidłowo wyposażony, aby można było udzielić pomocy koniom rannym i 
zmęczonym oraz dostęp do bieżącej wody. 

•   Każdy koń po skończeniu odcinka terenowego obowiązkowo powinien być 
  zbadany a w przypadku niezadawalającego  stanu ogólnego decyzją lekarza 

      weterynarii powinien być ponownie przedstawiony do badania po 10 minutach 
      od pierwszego badania. 

•   Delegat Weterynaryjny PZJ / Oficjalny Lekarz Weterynarii zawodów jest    
zobowiązany zwrócić uwagę Delegatowi Technicznemu na wszystkie szczegóły 
terenu i przeszkód, które mogą być przyczyną zranień lub innych kontuzji. Uwagi 
Delegata Weterynaryjnego / Oficjalnego Lekarza Weterynarii zawodów powinny 
być opisane w sprawozdaniu z zawodów. 

 
 
Artykuł 8. LECZENIE KONIA PRZED ZAWODAMI I W TRAKCIE ZAWODÓW 
 
8.1. Postanowienia ogólne. 

• Leczenie konia podczas zawodów może być prowadzone jedynie w celu 
ratowania zdrowia i życia chorego konia. 

• Po udzieleniu pierwszej pomocy w wybranych lekkich przypadkach może 
ono być kontynuowane na terenie zawodów. W przypadkach 
wymagających dalszego leczenia specjalistycznego koń powinien być być 
odesłany do szpitala koni (uprzednio ustalonego do tzw kontaktu podczas 
zawodów przez lekarza zawodów) lub do lekarza zajmującego się danym 
koniem na co dzień. 

• Podczas trwania zawodów jeździeckich (godzinę przed Przeglądem 
Weterynaryjnym lub rozpoczęciem pierwszego konkursu do 30 minut po 
zakończeniu ostatniego konkursu) zabronione jest przeprowadzanie u 
biorących w nich udział koni zabiegów profilaktycznych i badań w celach 
handlowych. 

• Stosowanie u koni biorących udział w zawodach Substancji Zakazanych 
(Banned Substances) lub metod zakazanych jest całkowicie zabronione, 
niezależnie od tego, czy koń znajduje się w okresie startowym, czy nie. 
 

8.2. Miejsce leczenie koni podczas zawodów. 

• Leczenie koni podczas zawodów musi odbywać się w wyznaczonych do 
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tego boksach wyraźnie oznaczonych jako „Boks do leczenia koni”. 

• W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Delegata Weterynaryjnego/Lekarza 
Weterynarii Zawodów leczenie może być przeprowadzone w boksie danego 
konia. 
 

8.3. Leczenie w dniu startu. 

• Leczenie konia w dniu startu wymagające wykonania iniekcji jest 
zabronione. 

• Wyjątek stanowi podanie leku do godziny 10.00. u koni mających startować 
po godzinie 18.00. 

• W przypadkach wymagających natychmiastowego leczenia w celu 
ratowania zdrowia i życia koni z użyciem substancji znajdujących się na 
Liście Kontroli Leczenia Koni i antybiotyków wskazane jest podjęcie 
leczenia w każdej chwili. Wymagana jest pisemna akceptacja Delegata 
Weterynaryjnego/Lekarza Weterynarii Zawodów oraz Sędziego Głównego. 

• Złamanie powyższych zasad będzie traktowane jako wykroczenie 
przeciwko Przepisom Antydopingowym i Kontroli Leczenia Koni PZJ. 

 
8.4. Wymagana dokumentacja potwierdzająca leczenia konia przed i w trakcie 

Zawodów. 

• Lekarsko-weterynaryjne druki A lub B muszą być wypełnione i przekazane 
do autoryzacji Delegatowi Weterynaryjnemu/Lekarzowi Weterynarii 
Zawodów przed zastosowaniem leczenia. 

• Wypełnienie odpowiedniego druku i przedłożenie go do autoryzacji nie jest 
jednoznaczne z dopuszczeniem konia do startu. Ostateczną decyzję w 
przypadku leczenia z użyciem leków znajdujących się na Liście Kontroli 
Leczenia Koni podejmuje Sędzia Główny Zawodów po konsultacji z 
Delegatem Weterynaryjnym/Lekarzem Weterynarii Zawodów. 

• Lekarsko-Weterynaryjny Druk A przeznaczony jest do dokumentowania 
leczenia z użyciem leków znajdujących się na Liście Kontroli Leczenia Koni. 

• Lekarsko-Weterynaryjny Druk B przeznaczony jest do autoryzacji leczenia 
iniekcyjnego z użyciem leków nie znajdujących się na Liście Kontroli 
Leczenia Koni ( płyny infuzyjne, antybiotyki). 

• Wypełnienie druku A lub B nie zwalnia lekarza leczącego od obowiązku 
właściwego prowadzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej oraz 
rozchodu leków zgodnie z Ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt z 
dnia 18 grudnia 2003 r  (Dz.U z 2004 r. nr 11 poz 95). 
 

 
8.5. Leczenie koni podczas zawodów z użyciem leków nie znajdujących się na Liście 

Kontroli Leczenia Koni. 

• Przed zastosowaniem leczenia Lekarz Leczący musi wypełnić i przedstawić 
do akceptacji Delegatowi Weterynaryjnemu/Lekarzowi Weterynarii 
Zawodów Lekarsko-Weterynaryjny Druk B. 

• Minimum 10 litrów płynu może być podane koniowi dożylnie w celu 
stabilizacji jego układu krążeniowego po wyczerpującej fazie konkursu. 
Stan konia musi zostać właściwie oceniony przez Lekarza Leczącego, nie 
należy traktować podania dożylnego płynów jako standardowego 
postępowania u wszystkich koni. 

• Nie można podawać dożylnie lub dożołądkowo płynów u koni w ciągu 12 
godzin przed startem próby terenowej w WKKW i powożeniu oraz przed 
startem jak i pomiędzy fazami konkursu w Sportowych Rajdach Konnych. 

• Nie jest wymagane wypełnienie Lekarsko-Weterynaryjnego Druku B w 
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przypadku stosowania: 
- leków chondroprotekcyjnych podawanych dożylnie (kwas hialuronowy, 
glukozaminoglikany, siarczan pentosanu),  
- iniekcyjnych witamin  
- iniekcyjnych aminokwasów 
- iniekcyjnych preparatów homeopatycznych. 

 
 
Artykuł 9. KONTROLA ANTYDOPINGOWA I LECZENIA KONI NA ZAWODACH 
 

Kontrola antydopingowa I kontrola leczenia koni mają na celu zapobieganie 
jakimkolwiek próbom wpływania na wydolność konia lub maskowania problemu 
zdrowotnego konia poprzez podanie mu niedozwolonych substancji.  

Przepisy niniejsze mają na celu zapobieganie naruszeniom zasad leczenia biorących 
udział w zawodach a  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. 

 

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. 

 

Postanowienia ogólne: 

• Polski Związek Jeździecki ustanawia przepisy rozgrywania zawodów 
jeździeckich i stoi na straży ich przestrzegania. 

• Celem wszystkich zawodów jeździeckich jest rywalizacja sportowa koni i 
jeźdźców na uczciwych i równych zasadach. 

• W zawodach mogą brać udział tylko konie zdrowe i właściwie przygotowane 
kondycyjnie. 

• Na wszystkich zawodach jeździeckich wpisanych do Kalendarza Zawodów PZJ 
lub WZJ, organizowanych zgodnie z przepisami PZJ, mogą być pobierane od 
zgłoszonych do zawodów koni próby do badań mających na celu określenie w ich 
organizmie obecności substancji zakazanych. 
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• Polski Związek Jeździecki odpowiada za przygotowanie programu badań 
antydopingowych. 

 

9.1.  Naruszenie Przepisów Antydopingowych i Kontroli Leczenia Koni  

 

9.1.1. Lista Substancji Zakazanych dla koni obejmuje dwie grupy środków: 

• Substancje zakazane i metody zakazane, których stosowanie jest całkowicie 
zabronione u koni sportowych, niezależnie od etapu treningu lub 
współzawodnictwa sportowego, 

• Leki, których stosowanie u koni sportowych podlega kontroli. 

Jeśli mamy do czynienia z wykryciem w organizmie konia obecności substancji  
zakazanych  lub zastosowania metod zakazanych, mówimy o naruszeniu Przepisów 
Antydopingowych; jeśli mamy do czynienia z wykryciem w organizmie konia obecności 
leków, których stosowanie podlega kontroli mówimy o naruszeniu Przepisów o Kontroli 
Leczenia. 

 

9.1.2.  Obecność Substancji Zakazanej w próbie pobranej od konia 

 9.1.2.1. Osoba odpowiedzialna za konia 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 i 
Kontroli Leczenia Koni.  

 9.1.2.2. Wykrycie obecności każdej ilości jakiejkolwiek substancji zakazanej w 
próbce pobranej od konia będzie uznane za naruszenie przepisów. 

 9.1.2.3. Jako wyjątek od ogólnej zasady określonej w art. 9.1.2.2. 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.    

 

9.1.2.4. Dla stwierdzenia naruszenia przepisów wystarczające jest, iż nastąpiło użycie 
substancji zakazanej lub metody zakazanej do stosowania u koni znajdującej się na 
liście substancji zakazanych. 

 

9.1.2.5.  Naruszeniem przepisów jest odmowa lub nie poddanie konia pobraniu próbek 
po wezwaniu, bez niepodważalnego usprawiedliwienia, lub innego rodzaju uchylanie 
się od tej czynności. Odmowa przez Osobę Odpowiedzialną pobrania próby od konia 
będzie równorzędna z uzyskaniem wyniku pozytywnego, czyli stwierdzenia obecności 
substancji zakazanej w organizmie konia. Konsekwencje z tego tytułu wobec Osoby 
Odpowiedzialnej za konia stosowane są w trybie natychmiastowym i nakładane w 
zakresie dyskwalifikacji z danych zawodów przez Sędziego Głównego Zawodów.  

 

9.1.2.6. Naruszeniem przepisów jest również fałszowanie lub próba zafałszowania 
wyniku kontroli antydopingowej lub kontroli leczenia. 
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9.1.2.7. Naruszeniem przepisów jest handel substancjami zakazanymi. 

 

9.1.2.8. Naruszeniem przepisów jest asystowanie przy stosowaniu, pomoc, 
zachęcanie i ukrywanie  substancji zakazanych i metod zakazanych oraz utrudnianie 
kontroli antydopingowej.  

 

9.1.2.9. Wyłącznie Lekarz Weterynarii Zawodów lub upoważniony przez niego lekarz 
weterynarii mogą posiadać strzykawki, igły i leki. Każda inna osoba, która będzie 
posiadała strzykawki, igły lub leki będzie uznana za łamiącą niniejsze przepisy. W 
stosunku do tej osoby zostanie wdrożone postępowanie dyscyplinarne. 

 

9.2.   Udowodnienie stosowania dopingu lub naruszenia kontroli leczenia  

 

9.2.1. Ciężar i standardy dowodowe 

           

Ciężar dowodu naruszenia przepisów antydopingowych lub kontroli leczenia spoczywa 
na PZJ.  

 

9.2.2 Metody ustalania faktów.  

 

Fakty dotyczące naruszeń przepisów mogą być ustalane za pomocą wszelkich 
wiarygodnych metod.  

 

9.2.2.1.  Zakłada się, iż laboratorium wskazane przez PZJ przeprowadziło analizę 
próbek oraz procedury sprawdzające zgodnie ze standardami dla laboratoriów. Osoba 
odpowiedzialna może obalić to domniemanie poprzez dowiedzenie odstępstwa od 
standardów dla laboratoriów. 

Jeśli osoba odpowiedzialna dowiedzie, iż domniemane odstępstwo od standardów dla 
laboratoriów miało miejsce, wtedy na PZJ spadnie ciężar ustalenia, czy to odstępstwo 
nie spowodowało niekorzystnego wyniku analizy. 

 

9.2.2.2.  Odstępstwo od procedur pobierania prób antydopingowych zawartych w 
niniejszych Przepisach, 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 niniejszych Przepisach, 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. 

 

 

9.3.  Lista substancji zakazanych do stosowania u koni.  

  

Polski Związek Jeździecki przyjmuje listę substancji zakazanych do stosowania u koni 
FEI, publikowaną na stronie internetowej FEI i uaktualnianą corocznie.  

 

9.4. Obowiązki Osoby Odpowiedzialnej za konia. 
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9.4.1. Osoba Odpowiedzialna za konia, ponosi pełną odpowiedzialność za konia 
uczestniczącego w zawodach, bez względu na to, czy w jest zapewniony 
nadzór/ochrona stajni, czy nie.  

9.4.2. Osoba odpowiedzialna za konia podczas zawodów, powinna być świadoma 
następujących faktów: 

• Opisy leków weterynaryjnych, środków odnowy biologicznej, specyfików 
ziołowych i dodatków paszowych nie muszą zawierać pełnej listy składników. Może się 
zdarzyć, że zawierają niewyszczególnione substancje zakazane, które uniemożliwiają 
użycie tych preparatów na zawodach; 

• Jest wiele preparatów stosowanych do wcierek regeneracyjnych, które w swoim 
składzie zawierają substancje zakazane, które po wchłonięciu przez skórę, mogą być 
wykryte w pobranym od konia materiale do badania. 

• Powoływanie się na okoliczności wskazane w niniejszym punkcie nie zwalniają 
od odpowiedzialności za zastosowanie substancji zakazanej. 

 

   

9.5. Procedura pobierania prób do badań antydopingowych. 

 

9.5.1. Pobieranie prób do badań antydopingowych na danych zawodach wykonywane 
jest przez Testującego Lekarza Weterynarii PZJ  w obecności Osoby Odpowiedzialnej 
za kontrolowanego konia lub upoważnionej przez nią osoby pełnoletniej. Testującym 
Lekarzem Weterynarii PZJ może być lekarz weterynarii, który został powołany na to 
stanowisko przez Zarząd PZJ na wniosek Komisji Weterynaryjnej PZJ. 

 

9.5.2.  Testujący Lekarz Weterynarii PZJ do pobierania prób używa specjalnego 
zestawu zatwierdzonego przez Laboratorium i Polski Związek Jeździecki. 

 

9.5.3.  Do badań w kierunku stwierdzenia obecności substancji zakazanych pobiera się 
mocz i krew lub tylko krew. W wyjątkowej sytuacji, o której decyduje Testujący Lekarz 
Weterynarii PZJ można również pobierać próby śliny, potu, sierści. 

 

9.5.4.  Z procedury pobrania próby do badań antydopingowych sporządza się protokół 
zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Laboratorium i Komisję Weterynaryjną PZJ. 
Protokół podpisuje Testujący Lekarz Weterynarii PZJ i Osoba Odpowiedzialna za 
konia lub jej pełnoletni przedstawiciel. Osoba Odpowiedzialna za konia lub jej 
pełnoletni przedstawiciel podpisując protokół oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co 
do sposobu pobierania próby antydopingowej. W przypadku, gdy ma jakiekolwiek 
zastrzeżenia, musi wpisać swoje uwagi do protokołu. 

 

9.5.5.  Wybór koni do pobrania prób. 

Na wszystkich zawodach jeździeckich organizowanych zgodnie z przepisami PZJ, 
wyznaczenie każdego konia do pobrania próby do badań antydopingowych, może 
nastąpić w każdym czasie od momentu oficjalnego rozpoczęcia zawodów do 30 minut 
po oficjalnym ogłoszeniu wyników danego konkursu, w którym koń brał udział lub był 
do niego zgłoszony.  O wyznaczeniu danego konia do badań antydopingowych 
decyduje Testujący Lekarz Weterynarii. Na zawodach koń może być wyznaczony do 
badania antydopingowego kilkakrotnie.  

 

9.5.6.  Informacja o wyznaczeniu konia do pobrania próby. 
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9.5.6.1. We właściwym czasie, który nie utrudnia udziału w konkursie ani 
ceremonii dekoracji, Komisarz lub Testujący Lekarz Weterynarii informuje Osobę 
Odpowiedzialną za konia o wyznaczeniu konia do pobrania próby. Osoba 
Odpowiedzialna za konia lub pełnoletnia osoba przez nią upoważniona jest 
zobowiązana doprowadzić konia do wskazanego miejsca pobrania próby. 

 

9.5.6.2. Od momentu poinformowania Osoby Odpowiedzialnej o wyznaczeniu 
konia do pobrania próby antydopingowej koń pozostaje pod stałym nadzorem 
Komisarza lub Testującego Lekarza Weterynarii. Dopuszcza się też doprowadzenie 
konia do miejsca pobierania próby przez każdą Osobę Oficjalną zawodów wskazaną 
przez Komisarza lub Testującego Lekarza Weterynarii. Powyższy nadzór nie zdejmuje 
odpowiedzialności z Osoby Odpowiedzialnej za konia.  

 

9.5.6.3. Odmowa doprowadzenia konia do pobrania próby musi być natychmiast 
zgłoszona przez Komisarza Sędziemu Głównemu  zawodów i Lekarzowi Testującemu. 
Odmowa jest równoznaczna z natychmiastową dyskwalifikacją konia, o czym decyduje 
i informuje Osobę Odpowiedzialną za konia Sędzia Główny zawodów. Wyniki 
osiągnięte przez danego konia w trakcie całych zawodów ulegają wykreśleniu z 
protokółów. Wobec zawodnika Komisja Sędziowska stosuje przepisy o 
automatycznym unieważnieniu wyników indywidualnych zawarte w ust.9.12. 
niniejszych Przepisów. Sędzia Główny dołącza protokół z tego wydarzenia do 
sprawozdania z zawodów 

 

9.6. Miejsce pobierania próby. 

 

9.6.1. Organizator zawodów każdej rangi organizowanych zgodnie z przepisami PZJ 
ma obowiązek wyznaczyć boksy, zapewniające bezpieczne pobieranie prób 
antydopingowych, w spokojnym miejscu, z możliwością wyboru ściółki. Przy małej 
liczbie koni zgłoszonych do uczestnictwa w Zawodach dopuszcza się przygotowanie 
tylko jednego boksu. W uzasadnionych sytuacjach można pobrać próby we własnym  
boksie konia. 

 

9.6.2. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego przygotowania boksów do pobierania 
prób antydopingowych, Testujący Lekarz Weterynarii może odmówić pobrania w nich 
próby od konia. Organizator musi pod rygorem obciążenia karą finansową zapewnić 
odpowiedni boks do pobrania prób antydopingowych. 

 

9.7. Identyfikacja konia, od którego pobierana jest próba. 

 

Testujący Lekarz Weterynarii PZJ ma obowiązek na podstawie przedstawionego 
paszportu konia przeprowadzić identyfikację konia doprowadzonego do pobrania 
próby do badań antydopingowych. 

Brak paszportu, co jest jednoznaczne z brakiem mozliwości identyfikacji konia, jest 
jednoznaczne z pozytywnym wynikiem próby antydopingowej. 

 

9.8. Osoby obecne przy pobieraniu próby. 

 

Za czas pobierania próby uznaje się okres od momentu wyznaczenia konia do badania 
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do podpisania protokołu pobrania próby. 

Przy pobieraniu próby musi być obecna Osoba Odpowiedzialna za konia lub jej 
pełnoletni przedstawiciel. 

 

 

 

9.9. Odpowiedzialność za pobieranie prób do badań antydopingowych i kontroli 
leczenia koni. 

 

Sekretarz Generalny PZJ lub wyznaczona przez niego osoba sprawuje nadzór nad 
harmonogramem pobierania prób do badań antydopingowych i kontroli leczenia koni. 
Pobieranie prób na danych zawodach może być przeprowadzane przez powołanych 
przez PZJ Testujących Lekarzy Weterynarii.  

 

9.10.  Analiza prób. 

 

Próby pobrane zgodnie z niniejszymi przepisami są własnością PZJ. Winny być 
poddane badaniu zgodnie z poniższymi procedurami: 

9.10.1   Laboratoria. 

 

PZJ przekazuje próby do analizy tylko do laboratoriów spełniających określone 
standardy  dla laboratoriów. Wybór laboratorium może być dokonany jedynie przez 
PZJ. 

 

9.10.2. Substancje podlegające wykrywaniu. 

 

Próby winny być analizowane pod kątem substancji i metod zakazanych, znajdujących 
się na liście FEI substancji zakazanych do stosowania u koni automatycznie przyjętej 
przez PZJ.  

 

9.10.3. Badanie prób 

 

Żadna próba nie może zostać wykorzystana do celów innych niż wykrycie substancji 
(lub klas substancji) lub metod umieszczonych na liście substancji zakazanych do 
stosowania u koni.  

 

9.10.4. Standardy dla analizy prób i sprawozdań 

 

Laboratoria przeprowadzają  badania prób i zdają raporty z wyników zgodnie ze 
standardami dla laboratoriów.     

    

9.11. Procedura postępowania z wynikami badań.  

 

9.11.1.  Testujący Lekarz Weterynarii PZJ przekazuje zestawy z pobranymi próbami 
do wyznaczonego przez PZJ laboratorium.  

 



23  

9.11.2.  Laboratorium przeprowadza analizę prób „A” w kierunku wykrycia substancji 
zakazanych znajdujących się na liście substancji zakazanych do stosowania u koni 
ustalonej i opublikowanej przez FEI I przyjętej przez PZJ. 

 

9.11.3.  Otrzymane z laboratorium ujemne wyniki prób „A” publikowane są na stronie 
PZJ ??? 

    

9.11.4.  W przypadku niekorzystnego wyniku analizy próby „A” Sekretarz Generalny 
PZJ:  

a.  informuje osobę odpowiedzialną za konia o niekorzystnym  wyniku  analizy próby 
„A”; 

b.  zwraca się do osoby odpowiedzialnej za konia o złożenie wyjaśnienia  w sprawie 
związanej z użyciem  wykazanej w badaniu próby „A” substancji lub metody  
zakazanej;  

c.  informuje osobę odpowiedzialną za konia o jej prawie do żądania przeprowadzenia 
badania próby „B”; 

 

9.11.5.  Analizę próby „B” przeprowadza się na żądanie osoby odpowiedzialnej za 
konia, przedłożone na piśmie Sekretarzowi Generalnemu PZJ w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania informacji o niekorzystnym wyniku badania próby „A”. 

 

9.11.6. Analizę próby „B” przeprowadza się na koszt osoby odpowiedzialnej za konia. 

 

9.11.7. Osoba Odpowiedzialna za konia lub pełnoletnia osoba przez nią upoważniona 
jest uprawniona do obecności w laboratorium przy identyfikacji i otwarciu próby „B”.  

 

9.11.8. Ujemny wynik badania próby „B” zamyka postępowanie. PZJ zwraca osobie 
odpowiedzialnej za konia poniesione koszty przeprowadzenia badania próby „B” przez 
laboratorium. 

 

9.11.9.  W przypadku niekorzystnego wyniku analizy próby „B” dalsze procedowanie 
sprawy przejmuje Rzecznik Dyscyplinarny PZJ.  

 

9.11.10. 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. 

 

 9.11.11.  Czynności, o których mowa w ust.9 mają charakter poufny z wyjątkiem ust. 
9.11.3. 

 

9.12. Automatyczne unieważnienie wyników indywidualnych.  

 

Naruszenie niniejszych przepisów w związku z niekorzystnymi wynikami prób 
antydopingowych pobranych do badań na danych zawodach, prowadzą do 
automatycznego anulowania wszystkich wyników zawodnika uzyskanych na danych 
zawodach, w połączeniu ze wszystkimi idącymi za tym konsekwencjami, włączając 
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odebranie medali, punktów rankingowych oraz nagród.  

 

9.13.  Kary indywidualne.  

   

9.13.1 W przypadku wykrycia  w organizmie konia substancji zakazanej lub/i 
stwierdzenia zastosowania metody zakazanej, co stanowi naruszenie Przepisów 
antydopingowych, okres zawieszenia Osoby odpowiedzialnej za konia wynosić będzie: 

a. za pierwsze naruszenie do dwóch lat zawieszenia, 

b. za drugie naruszenie, zarówno Przepisów antydopingowych jak i Przepisów kontroli 
leczenia w ciągu pięciu lat od powiadomienia o pierwszym naruszeniu, do czterech lat 
zawieszenia,  

c. kara pieniężna w wysokości do 10 tys. zł będzie nakładana za każde naruszenie 
niniejszych Przepisów, 

d. osoba odpowiedzialna za konia ponosi wszystkie koszty związane z pobraniem i 
badaniem prób oraz koszty związane z prowadzeniem postępowania. 

 

9.13.2. W przypadku wykrycia w organizmie konia leków podlegających 
kontrolowanemu stosowaniu, co stanowi naruszenie Przepisów o kontroli leczenia, 
okres zawieszenia osoby odpowiedzialnej za konia wynosić będzie: 

a. za pierwsze naruszenie do jednego roku zawieszenia 

b. za drugie naruszenie, zarówno Przepisów antydopingowych jak i Przepisów kontroli 
leczenia w ciągu pięciu lat od powiadomienia o pierwszym naruszeniu, do czterech lat 
zawieszenia  

c. kara pieniężna w wysokości do 5 tys zł będzie nakładana za każde naruszenie 
Przepisów kontroli leczenia 

d. osoba odpowiedzialna za konia ponosi wszystkie koszty związane z pobraniem i 
badaniem prób oraz koszty związane z prowadzeniem postępowania. 

 

9.14. Kary za pozostałe naruszenia przepisów. 

 

9.14.1  Za naruszenie ust. 9.1.2.6 (fałszowanie kontroli dopingowej lub kontroli 
leczenia) nakładane będą sankcje określone w ust. 9.14.1. 

 

9.14.2  Za naruszenie ust. 9.1.2.7. (handel) lub ust. 9.1.2.8. (asystowanie, pomoc, 
ukrywanie substancji lub metod zakazanych) nałożone zostaną sankcje określone w 
Art. 9.13.1 za użycie substancji i metod  dopingujących. W przypadku użycia Leków z 
listy substancji zakazanych nałożone zostaną sankcje określone w Art. 9.13.2. 

Dodatkowo, naruszenie praw i przepisów nie związanych ze sportem może zostać 
zgłoszone odpowiednim organom administracyjnym, zawodowym lub sądowniczym. 

 

9.15.  Unieważnienie  wyników zawodów po pobraniu próby. 

 

Oprócz unieważnienia wyników w zawodach, w czasie których pobrana od konia próba 
dała wynik niekorzystny zgodnie z  ust. 9.12. (Automatyczne unieważnienie wyników 
indywidualnych), mogą zostać  anulowane wszystkie wyniki osiągnięte od dnia, kiedy 
Próba niekorzystna została pobrana  lub też nastąpiło naruszenie przepisów innego 
rodzaju, do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary zawieszenia.  
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9.16. 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. 

 

9.17. Konsekwencje dla Zespołów. 

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. 

 

9.18. Przedawnienie. 

Po upływie pięciu (5) lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie niniejszych przepisów 
żadne działania przeciwko Osobie Odpowiedzialnej, podejrzanej o to naruszenie,  nie 
mogą zostać podjęte. 

 

Artykuł 10. ZASADY PRACY LICENCJONOWANEGO ZOOFIZJOTERAPEUTY NA 
ZAWODACH JEŹDZIECKICH. 

 

10.1. Każdy zoofizjoterapeuta wykonujący zabiegi z zakresu fizjoterapii u koni 
podczas zawodów jeździeckich organizowanych zgodnie z przepisami PZJ 
musi posiadać aktualną licencję Zoofizjoterapeuty PZJ. 

10.2. Szczegółowy Regulamin zdobywania uprawnień Licencjonowanego 
Zoofizjoterapeuty regulują Zasady Przyznawania Licencji Zoofizjoterapeuty 
PZJ. 

10.3. Licencjonowany Zoofizjoterapeuta po przybyciu na zawody w celu 
przeprowadzania u uczestniczących w nich koni zabiegów 
fizjoterapeutycznych musi niezwłoczne zgłosić się do Delegata 
Weterynaryjnego/Lekarza Weterynarii Zawodów PZJ. Musi poinformować 
powyższego o danych koni, u których będzie wykonywał zabiegi oraz o tym, 
jakie metody fizjoterapeutyczne zamierza stosować. 

10.4. Zgodę na przeprowadzanie określonych zabiegów fizjoterapeutycznych wydaje 
Delegat Weterynaryjny/Lekarz Weterynarii Zawodów PZJ. 

 

 

Załączniki: 
 

Załącznik numer 1 – Lekarsko-weterynaryjny Druk A 
Załącznik numer 2 – Lekarsko-weterynaryjny Druk B 
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Słownik podstawowych terminów 
 
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. 
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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 
 
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 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 Weterynaryjne, Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni. 
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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. 


