POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

PROCEDURA POMIARU,
POMIARY KONTROLNE
I CERTYFIKATY POMIARU
KUCÓW I MAŁYCH KONI
NA ZAWODACH KRAJOWYCH
Zatwierdzona uchwałą Zarządu nr U/3345/10/E/2021

Obowiązuje od dnia 01.01.2022

Artykuł 1. Definicje
1.

Kuc jest to koń, którego wysokość w kłębie zmierzona na równej poziomej powierzchni nie przekracza
148 cm bez podków lub 149 cm w podkowach.

2.

Mały Koń jest to koń, którego wysokość w kłębie zmierzona na równej poziomej powierzchni nie
przekracza 156 cm bez podków lub 157 cm w podkowach.

Artykuł 2 Paszporty i Certyfikaty Pomiaru
1.

Mają zastosowanie przepisy ogólne PZJ.

2.

Kuce i małe konie startujące w zawodach krajowych muszą posiadać Oficjalny Certyfikat Pomiaru,
wystawiony przez uprawnionego do tego Lekarza Weterynarii z listy PZJ, lub mieć wpis na odpowiedniej
stronie paszportu lub posiadać Oficjalny Certyfikat FEI. Certyfikat pomiaru pozostaje w mocy do końca
każdego roku kalendarzowego. Oficjalny Certyfikat Pomiaru PZJ/FEI musi znajdować się w paszporcie
kuca/małego konia.

3.

Certyfikaty dla kuców/małych koni poniżej 8 9 lat muszą być wystawione przed pierwszymi zawodami, w
których kuc/mały koń startuje, w każdym roku kalendarzowym. Żadne dalsze pomiary kuców i małych
koni 8 9- letnich i starszych nie są wymagane oprócz przypadków:
• zmiany barw narodowych kuców i małych koni,
• wymagania ponownego pomiaru zgodnie z pkt. 4 i 5 artykułu 4 niniejszego Regulaminu

4.

Jeżeli na zawodach kuc i/lub mały koń nie posiada pełnego i prawidłowo wypełnionego Certyfikatu
Pomiaru, Komisja Sędziowska zarządza ponowny pomiar konia przez uprawnionego do tego Lekarza
Weterynarii z listy PZJ. Nie wyrażenie zgody na zmierzenie kuca/małego konia spowoduje jego
dyskwalifikację ze startu w zawodach. Lekarz Weterynarii składa raport Komisji Sędziowskiej o wyniku
pomiaru. W przypadku, jeżeli kuc/mały koń jest za wysoki (przekracza dopuszczalny wzrost), Komisja
Sędziowska ma obowiązek wykluczyć go ze startu w grupie, dla której wzrost kuca został
zakwestionowany.

5.

Komisja Sędziowska, jeżeli nie jest przekonana, że wzrost kuca/małego konia odpowiada wpisowi w jego
Certyfikacie Pomiaru, może zażądać, poprzez PZJ, ponownego pomiaru kuca/małego konia na koszt jego
właściciela. W paszporcie kuca/małego konia na stronach identyfikacyjnych (str. 14 do 27), musi zostać
dokonany wpis o konieczności ponownego pomiaru przed kolejnymi startami w zawodach. Ponowny
pomiar musi być przeprowadzony w ciągu 1 miesiąca od otrzymania powiadomienia z PZJ. Ponowny
pomiar nie może być dokonywany przez tego samego lekarza weterynarii, który podpisał
zakwestionowany Certyfikat. Kuc/mały koń nie może wystartować w kolejnych zawodach bez pełnego i
prawidłowo wypełnionego Certyfikatu wzrostu. Należy go przedłożyć Sędziemu Głównemu zaraz po
przyjeździe na zawody, w których ma wystartować. Jeżeli ponowny pomiar wykaże, że kuc/mały koń
przekracza dopuszczalny wzrost, zostanie on zdyskwalifikowany z zawodów, na których
zakwestionowano wzrost.

6.

Żadnemu kucowi i/lub małemu koniowi, który przebył zabieg chirurgiczny na kłębie, nie można wystawić
Certyfikatu Pomiaru. Wszelkie wystawione wcześniej Certyfikaty dla tego kuca/małego konia muszą być
anulowane.

Artykuł 3. Procedura pomiaru
1.

Pomiary kuców i małych koni mogą być przeprowadzane tylko przez Lekarzy Weterynarii
wytypowanych przez Komisję Weterynaryjną i umieszczonych na liście PZJ. Lekarze
przeprowadzający pomiar muszą być bezstronni – musi być zapewniona ich niezależność, „wolna
wola” i brak „konfliktu interesów”.

2.

Pomiarów należy dokonywać przed pierwszymi zawodami, w których kuc lub mały koń startuje w
bieżącym roku kalendarzowym.

3.

Za przygotowanie miejsca do pomiaru odpowiedzialny jest właściciel kuca/małego konia.

4. Za odpowiednie prowadzenie, prawidłowe przygotowanie do pomiaru i za to, czy kuc/mały koń jest
przyzwyczajony do przykładania laski mierniczej, odpowiada właściciel konia.
5. Lekarz Weterynarii przeprowadzający pomiar jest zobowiązany do identyfikacji kuca/małego konia na
podstawie jego paszportu.
6. Kuc/mały koń może być mierzony:

bez podków – kopyta powinny być prawidłowo rozczyszczone jak do okucia z dolną krawędzią
ściany tworzącej brzeg podstawowy podeszwy,
w podkowach
7. Kuc/mały koń powinien być przedstawiony do pomiaru w kantarze bez wędzidła lub w ogłowiu z
wędzidłem.
8. Kuc/mały koń powinien być ustawiany spokojnie i powinien być zrelaksowany przed rozpoczęciem pomiaru.
9. Kuc/mały koń musi być ustawiony do pomiaru w następujący sposób: przednie kończyny równolegle do
siebie i prostopadle do podłoża, przednie kopyta ustawione w jednej linii. Ciężar ciała powinien spoczywać
na obydwu tylnych kończynach, które powinny być ustawione maksymalnie prostopadle do podłoża,
różnica w linii kopyt nie może wynosić więcej niż 15cm.
10. Głowa kuca/małego konia musi być uniesiona w sposób naturalny.
11. Pomiar musi być wykonany w najwyższym miejscu kłębu (tzn. bezpośrednio nad wyrostkiem kolczystym
piątego kręgu piersiowego), który, jeżeli to konieczne, powinien być określony palpacyjnie i oznaczony
przed mierzeniem.
12. Lekarz Weterynarii odstępuje od pomiaru kuca/małego konia, na którego kłębie są ślady jakiejkolwiek
ingerencji.
13. Lekarz Weterynarii przeprowadzający pomiar odpowiada za używanie właściwej laski pomiarowej. Laska
pomiarowa musi być wyposażona w poziomicę i metalowe okucie podstawy.
14. Kuc/mały koń przedstawiony do pomiaru musi być (ocenia to Lekarz Weterynarii przeprowadzający
pomiar) w kondycji fizycznej umożliwiającej start w zawodach (w kondycji startowej). Jeżeli przedstawiony
kuc/mały koń będzie wg opinii Lekarza niezdolny (nienadający się) do pomiaru z jakiejkolwiek przyczyny,
lub w sposób oczywisty prezentuje niewłaściwe przygotowanie, lub, jeżeli warunki do przeprowadzenia
pomiaru są nie do przyjęcia, właściciel musi zostać poinformowany, że
kuc/mały koń zostanie zmierzony w późniejszym terminie, kiedy będzie we właściwej kondycji i
zagwarantowane będą właściwe warunki do przeprowadzenia pomiaru. Decyzja Lekarza Weterynarii, czy
kuc/mały koń nadaje się do mierzenia (jest we właściwej kondycji) i czy jest do niego właściwie
przygotowany, jest ostateczna.
15. Oficjalny Certyfikat Pomiaru (Załącznik II) musi być wystawiony przez Lekarza Weterynarii, który
przeprowadzał pomiar i zostać bezzwłocznie przekazany (w formie elektronicznej) do PZJ w celu
umieszczenia pomiaru w Oficjalnej Bazie Pomiarów Kuców i Małych Koni.
16. Tylko prawidłowo wypełnione Oficjalne Certyfikaty Pomiaru (Załącznik II) będą wprowadzane do
Oficjalnej Bazy Pomiarów Kuców i Małych Koni.
17. Certyfikat musi być wklejony w paszporcie kuca/małego konia.
18. Koszty wykonania pomiaru i wystawienia certyfikatu ponosi właściciel konia. Ceny usługi będą
podawane przed rozpoczęciem sezonu i stosowane przez wszystkich lekarzy dokonujących
pomiarów.

Artykuł 4. Pomiary kontrolne Kuców/Małych Koni
1.

Wszystkie kuce/małe konie w wieku do 8-go roku życia włącznie, uczestniczące w Mistrzostwach
Polski/Pucharach Polski/OOM będą mierzone kontrolnie na terenie zawodów. Pomiar kontrolny będzie
przeprowadzony przez dwóch Lekarzy Weterynarii wyznaczonych przez PZJ.

2.

W każdym roku kalendarzowym obowiązuje jeden pomiar kontrolny przeprowadzony na Mistrzostwach
Polsk/Pucharze Polski/OOM.

3.

Za przygotowanie list do pomiaru kontrolnego odpowiada Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży.

4.

Kuce/małe konie 9-cio letnie i starsze, które zostały poddane pomiarowi kontrolnemu na MP/PP/OOM w
latach poprzednich nie muszą być ponownie mierzone.

5.

Kuce/małe konie 9-cio letnie i starsze, które nie zostały poddane pomiarowi kontrolnemu na MP/PP/OOM
w latach poprzednich, muszą być przedstawiane do pomiaru kontrolnego według postanowień jak w punkcie
1 powyżej.

6.

Delegat weterynaryjny powołany na dane MP/PP/OOM ma obowiązek przesłać protokół z pomiaru
kontrolnego (w formie elektronicznej) do sekretarza Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży w terminie 14 dni
od pomiaru kontrolnego.

7.

Definicja kuca i małego konia pozostaje zgodna z zapisami w Artykule 1 powyżej. Niemniej jednak,
uwzględniając fakt, że pomiar kontrolny wykonywany jest w warunkach panujących na zawodach,
dopuszcza się do udziału w zawodach kuce/małe konie nie przekraczające więcej niż o 2 cm wzrost
odpowiedni dla danej grupy.

8.

W trakcie pomiaru kontrolnego, opisanego w punkcie 1, każdy kuc/mały koń będzie mierzony kolejno przez
dwóch Lekarzy Weterynarii. Jeżeli dwa pomiary będą różne, wówczas niższy z dwóch najwyższych będzie
uznany jako ostateczny i żadne dalsze pomiary nie będą na zawodach dokonywane.

9.

Jeżeli pomiar kontrolny wykaże, że kuc/mały koń jest wyższy od wzrostu przewidzianego dla danej grupy
niż zapisano w punkcie 2, nie będzie miał on prawa startu w odpowiedniej grupie MP/PP/OOM. Certyfikat
wzrostu takiego kuca/małego konia zostanie zmieniony (z adnotacją „pomiar kontrolny”) a jeden z lekarzy
dokonujących pomiaru sporządza Protokół z pomiaru kuca/małego konia (Załącznik I) i wysyła go do biura
PZJ.
10. Jeżeli Lekarze Weterynarii przeprowadzający pomiar kontrolny nie może przeprowadzić mierzenia
kuca/małego konia, jego właściciel ma prawo wnioskować o powtórne przedstawienie kuca/małego konia
do mierzenia. Kuc/mały koń musi być przedstawiony do mierzenia w ciągu 1 godziny od pierwszego
podejścia. W tym czasie kuc/mały koń przebywa na wyznaczonym placu pod nadzorem Komisarza
Zawodów. W czasie oczekiwania na drugie podejście do mierzenia kuc/mały koń może być jeżdżony. Jeżeli
z jakiegokolwiek powodu kuc/mały koń nie jest przygotowany do mierzenia za drugim podejściem,
właściciel kuca/małego konia jest informowany, że kuc/mały koń nie może być zmierzony i nie może brać
udziału w Zawodach. Decyzja Lekarzy Weterynarii dot. Kondycji i przygotowania kuca/małego konia do
mierzenia jest ostateczna.
11. Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Zawodów odpowiada za to, żeby żaden kuc/mały koń, który nie
został poddany pomiarowi kontrolnemu nie uczestniczył w Mistrzostwach Polski / Pucharze Polski.
12. Za przygotowanie miejsca do pomiaru kontrolnego odpowiada Komitet Organizacyjny Zawodów. Winno to
być miejsce o równej poziomej powierzchni o wymiarach minimum 3mx1m, spokojne i odizolowane od
czynników mogących niepokoić kuca/małego konia. Miejsce do pomiaru będzie podlegało kontroli i
akceptacji Delegata Technicznego w konsultacji z Lekarzem Weterynarii.
13. Wynik pomiaru kontrolnego jest ostateczny.
14. Kuce grupy D posiadające Oficjalny Certyfikat FEI nie podlegają procedurze pomiaru kontrolnego.

Artykuł 5. Protest o powtórne mierzenie Kuca/Małego Konia
1.

Podczas Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, może zostać złożony protest o powtórne mierzenie kuca/
małego konia. Warunkiem jest złożenie kaucji w wysokości 300zł przez osobę składającą protest nie
później niż do 15 minut po zakończeniu przeglądu weterynaryjnego, w którym bierze udział dany kuc/mały
koń. Po zaistniałej procedurze mierzenia wzrost kuca/ małego konia zostanie uznany za obowiązujący,
zostanie zatem zmieniony jego certyfikat.
Podczas powtórnego mierzenia bierze udział 2 lekarzy weterynarii posiadających uprawnienia do mierzenia,
Przewodniczący komisji sędziowskiej, Szef Komisarzy, właściciel lub opiekun kuca/ małego konia.

2.

Protest nie może dotyczyć kuców, które posiadają Oficjalny Certyfikat FEI.

ZAŁĄCZNIK I
PROTOKÓŁ POMIARU KUCA/MAŁEGO KONIA
Lekarz Weterynarii wykonujący pomiar i sporządzający niniejszy Protokół, treść zapisów w Protokole może
omawiać jedynie z innymi lek. wet. pełniącymi funkcje oficjalne na danych zawodach.

A. Identyfikacja
Kuc/mały koń zidentyfikowany na podstawie ważnego paszportu PZJ/karty identyfikacyjnej

Tak

Nie

1. Sprawdzian podków (czystość, grubość adekwatna do startowania w zawodach, etc.)

Tak

Nie

2. Sprawdzian kopyt (stan zdrowotny, wysokość odpowiednia do startowania w zawodach)

Tak

Nie

3. Sprawdzian kłębu (brak śladów ingerencji)

Tak

Nie

4. Koń przygotowany do udziału w zawodach

Tak

Nie

1. Czy zostało zapewnione odpowiednie miejsce do pomiaru?

Tak

Nie

2. Czy do pomiaru użyto właściwego oprzyrządowania?

Tak

Nie

3. Czy kuc/mały koń miał możliwość zrelaksowania się przed pomiarem?

Tak

Nie

4. Czy koń był odpowiednio zaznajomiony/przyzwyczajony do przykładania laski mierniczej?

Tak

Nie

5. Jest to pierwsze podejście do pomiaru w dniu dzisiejszym?

Tak

Nie

6. Czy koń był prawidłowo ustawiony w czasie pomiaru: przednie nogi ustawione pionowo do
podłoża i równolegle do siebie, przednie kopyta w jednej linii, ciężar ciała przejęty przez oba
tylne kopyta, tylne nogi ustawione maksymalnie prosto, różnica (odstawienie) w linii tylnych
kopyt nie większa niż 15cm.

Tak

Nie

7. Czy głowa konia była uniesiona w sposób naturalny?

Tak

Nie

Nazwa konia: ..............................................................................
Nr paszportu
Uwagi: .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
B. Ogólna kondycja konia

Jeżeli zaznaczono „nie” gdziekolwiek powyżej, proszę podać szczegóły: ........................
.............................................................................................................................................
Uwagi: ...................................................................................................................... ..........
C. Pomiar

Jeżeli „nie”, proszę podać szczegóły .................................................................................
.............................................................................................................................................

8. Czy pomiar został wykonany w najwyższym miejscu kłębu (tzn. bezpośrednio nad wyrostkiem

Tak

Nie

Tak

Nie

kolczystym piątego kręgu piersiowego), który, jeżeli to konieczne, powinien być
określony palpacyjnie i oznaczony przed mierzeniem?
9. Czy ten koń będzie przedstawiony do ponownego pomiaru w dniu dzisiejszym?

Jeżeli „tak” , proszę opisać szczegóły ..........................................................................
........................................................................................................................................

10. Zmierzona wysokość: ...................................... Data: ......................... Podpis: ............................ ..

11. Uwagi/spostrzeżenia: .................................................................................................... .……………...........................
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK II

OFICJALNY CERTYFIKAT POMIARU
Nazwa konia
Numer paszportu
Rok urodzenia

Miejsce
4 lata

Data

Podpis lekarza weterynarii

Wzrost
WP

BP

Miejsce

Data

5 lat

Podpis lekarza weterynarii

Wzrost
WP

BP

Miejsce

Data

6 lat

Podpis lekarza weterynarii

Wzrost
WP

BP

Miejsce

Data

7 lat

Podpis lekarza weterynarii

Wzrost
WP

BP

Miejsce

Data

8 lat
lub więcej

Wzrost
WP

BP

Podpis lekarza weterynarii

