Uchwała nr U/3092/1/E/2021 z dnia 02.03.2021
W związku z komunikatem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej dotyczącym odwołania, między innymi
w Polsce, zawodów Kalendarza FEI z powodu epidemii EHV-1 (neurological form) Zarząd Polskiego Związku
Jeździeckiego przyjmuje uchwałę o następującej treści:
Organizatorzy zawodów Kalendarzy PZJ i WZJ(OZJ) zobowiązani są do zapewnienia dodatkowej obsługi
weterynaryjnej. Wykaz dodatkowego sztabu należy przesłać do WZJ (na oficjalne adresy mailowe podane
na stronach internetowych WZJ (OZJ)) oraz PZJ (na adres mailowy pzj@pzj.pl) najpóźniej dzień przed
otwarciem stajni na danych zawodach.
W zawodach znajdujących się w kalendarzu PZJ i WZJ(OZJ) mogą uczestniczyć tylko konie na stałe
stacjonujące w Polsce.
Na wyznaczonym wjeździe na KAŻDYCH zawodach kalendarzy PZJ i WZJ (OZJ) musi być
przeprowadzona szczegółowa kontrola weterynaryjna przybyłych koni, w tym musi się odbyć pomiar
temperatury koni.
W przypadku wykrycia konia posiadającego objawy chorobowe, koń ten musi zostać odesłany do stajni, z
której przyjechał. Wycofanie z zawodów obejmuje konkretnego konia z objawami oraz pozostałe konie
podróżujące z nim w jednym transporcie oraz konie, które stacjonują w tej samej stajni i przyjadą innym
transportem.
Konie odesłane z zawodów muszą mieć zapewnioną przez ich właścicieli natychmiastowa opiekę
weterynaryjną.
Raport o wykryciu koni z objawami chorobowymi musi zostać wysłany NIEZWŁOCZNIE przez Lekarza
Weterynarii Zawodów do biura PZJ (na adres mailowy pzj@pzj.pl) oraz do Komisji Weterynaryjnej PZJ (na
adres mailowy topwet@pro.onet.pl ) w dniu wykrycia podejrzanych objawów. Licencja tego konia
zostanie zawieszona do czasu przesłania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa EHV1(neurological form) na adres mailowy pzj@pzj.pl. W Raporcie musi być podane między innymi imię i
nazwisko osoby odpowiedzialnej za konia oraz imię konia wraz z numerem paszportu oraz adresem
stacjonowania konia i danymi kontaktowymi właściciela stajni, w której ten koń stacjonuje.
W przypadku rozwinięcia się objawów chorobowych w trakcie trwania zawodów, podejrzany koń musi
pozostać na terenie zawodów w izolacji w specjalnie w tym celu zabezpieczonym wcześniej miejscu przez
organizatora zawodów.
Organizator musi zapewnić odpowiedni sztab lekarzy weterynarii oraz boksy izolacyjne w wystarczającej
odległości od pozostałych koni. Bez spełnienia tych warunków zawody nie mogą być rozegrane.
Odpowiada za to sędzia główny zawodów. Wykaz lekarzy pracujących w tym sztabie Lekarz
Weterynaryjny Zawodów musi zamieścić w Sprawozdaniu Lekarza Weterynarii Zawodów Kalendarzy PZJ i
WZJ (OZJ) wraz z ich danymi kontaktowymi.
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z informacjami napływającymi z FEI,
mogą zostać podjęte dalsze kroki ograniczające udział koni w zawodach.
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