MISTRZOSTWA POLSKI
MŁODYCH KONI
i
ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE CEN
W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH
PROPOZYCJE

1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa zawodów:

Mistrzostwa Polski Młodych Koni
Zawody Ogólnopolskie

Termin zawodów:
Miejsce zawodów:

23 - 24.09.2022 r.
KJ DOLINA GAWORA
46-380 Malichów, ul. Chłopska 8
KJ DOLINA GAWORA

Organizator zawodów:
Komitet organizacyjny:

Biuro zawodów:
Dyrektor biura zawodów:

Virginia Buława-Dziarmaga
Aleksandra Matusz-Łukawska
Ryszard Rabiej
Marek Tul
KJ DOLINA GAWORA
46-380 Malichów, ul. Chłopska 8
Virginia Buława-Dziarmaga

tel./fax +48 34 353 66 66
kom. +48 692 079 080

tel./fax +48 34 353 66 66
biuro@dolinagawora.pl
tel. +48 664 906 069

2. OSOBY OFICJALNE
Komisja sędziowska:

Delegat techniczny:
Komisja do oceny koni na
trójkącie (MPMK - L)
Szef komisarzy:
Komisja weterynaryjna:
Lekarz weterynarii zawodów:
Asystent lek. zawodów:
Obsługa komputerowa:
Szef stajni:
Serwis kowalski:
Zabezpieczenie medyczne:
Gospodarz toru:
Staż sędziowski:

Eulalia Michalik – Sędzia Główny
Paweł Kowalski
Magdalena Piątek
Paweł Kleszcz
Adam Domżała – Przewodniczący
Piotr Szpotański
Łukasz Dziarmaga
Ewa Sołek-Kowalska
lek. wet. Piotr Szpotański – Przewodniczący
lek. wet. Bernard Turek
lek. wet. Aleksandra Matusz-Łukawska
lek. wet. Sebastian Maj
lek. wet. Daria Dobrzańska
A-CO Sp. z o.o.
Lyubov Lysakova
Szczęsny Szymański
tel. +48 603 947 760
Centrum Ratownictwa Specjalistycznego "ANKAR" Sp. z o.o.
Ryszard Rabiej
tel. +48 601 492 239
Jadwiga Podobińska
Krzysztof Podobiński

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszymi propozycjami oraz obowiązującymi przepisami i
regulaminami PZJ i PZHK:
1. Przepisy Ogólne PZJ - obowiązujące od dnia 01.01.2021 r.
2. Przepisy konkurencji Sportowe Rajdy Konne - wersja 2020 r.
3. Regulamin rozgrywania zawodów krajowych w konkurencji Sportowe Rajdy Konne - obowiązujące od
dnia 01.01.2022 r.
4. Przepisy Weterynaryjne, Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni PZJ Zatwierdzone Uchwałą Zarządu
U/3163/2/E/2021 z dnia 27.05.2021 r. - Wydanie 2021 ważne od 01.06.2021 r.
5. Przepisy o osobach oficjalnych wydanie 1.2 - ważne od 10.01.2020 r., aktualizacja z 27.05.2020 r.
6. Mistrzostwa Polski Młodych Koni (MPMK) odbywają się w oparciu o regulamin rozgrywania Mistrzostw
Polski Młodych Koni w 2022 r. opublikowanym na stronie www.pzhk.pl
7. Zawody odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi na dzień wydarzenia.

3. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na stronie http://zawody.a-co.pl/
Termin nadsyłania zgłoszeń ostatecznych do 18.09.2022 r.
Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję oraz uprawnienia odpowiednie do klasy konkursu i znajdować
się w bazie ARTEMOR PZJ.
Konie muszą posiadać aktualną licencję i znajdować się w bazie ARTEMOR PZJ oraz paszport, w którym
muszą być wpisane aktualne szczepienia przeciwko grypie koni.

4. PLANOWANE KONKURSY
Nr konkursu

Konkurs

Dystans

1
2

CEN 1 *
MPMK N
(konie 6-letnie)
MPMK P
(konie 5-letnie)
MPMK L
(konie 4-letnie)
CEN N
CEN P
CEN P2
CEN L

100 km
80 km

3
4
5
6
7
8

50 km
30 km
80 km
50 km
50 km
30 km

5. INFORMACJE O TRASIE
Pętle o długości: 30 km (czerwona) i 20 km (niebieska)
Podłoże: głównie różnorodne drogi polne i leśne, podłoże trawiaste, piaszczyste, szutrowe, odcinki dróg
kamienistych i asfaltu.
Różnice wzniesień: do 45 m
Start i meta przy stajniach DOLINY GAWORA

6. PROGRAM ZAWODÓW
Piątek, 23.09.2022 r.
16:30 - Przegląd weterynaryjny do konkursów MPMK, CEN i ZT
17:30 - Ocena na trójkącie dla koni 4-letnich z konkursu nr 4 (MPMK L)
19:00 - Odprawa techniczna
Po odprawie technicznej zapraszamy na ognisko integracyjne.

Sobota, 24.09.2022 r.

Konkurs nr 1 - CEN 1* (start wspólny)
Nr
konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

1

CEN 1*

100 km

24.09.2022 r., godz. 7:00

64 bpm

Odcinek

Kolor
pętli

1

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

30 km

15 min.

30 min.

2

2

30 km

30 km

60 km

15 min.

30 min.

2

3

20 km

20 km

80 km

15 min.

(CRI) 40
min.

2

4

20 km

20 km

100 km

20 min.

1

Waga w konkursie CEN 1* - 70 kg

Konkurs nr 2 - MPMK N
Nr
konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

2

MPMK N

80 km

24.09.2022 r., godz. 7:30

64 bpm

Odcinek

Kolor
pętli

1

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

30 km

15 min.

30 min.

2

2

30 km

30 km

60 km

15 min.

(CRI) 50
min.

2

3

20 km

20 km

80 km

20 min.

1

Przegląd weterynaryjny do wszystkich konkursów odbywa się 23.09.2022 r. o godz. 16:30
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na odprawie technicznej.

Konkurs nr 3 - MPMK P
Nr
konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

3

MPMK P

50 km

24.09.2022 r., godz. 8:00

64 bpm

Odcinek

Kolor
pętli

1
3

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

30 km

15 min.

50 min.

2

20 km

20 km

80 km

20 min.

1

Konkurs nr 4 - MPMK L
Nr
konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

4

MPMK L

30 km

24.09.2022 r., godz. 8:30

64 bpm

Odcinek

Kolor
pętli

Kolor
pętli

1

30 km

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas przedstawienia
do badania

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

20 min.

1

Konkurs nr 5 - CEN N
Nr
konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

5

CEN N

80 km

24.09.2022 r., godz. 7:30

64 bpm

Odcinek

Kolor
pętli

1

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

30 km

15 min.

30 min.

2

2

30 km

30 km

60 km

15 min.

(CRI) 50
min.

2

2

20 km

20 km

80 km

20 min.

1

Konkurs nr 6 - CEN P
Nr
konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

6

CEN P

50 km

24.09.2022 r., godz. 8:00

64 bpm

Odcinek

Kolor
pętli

1
3

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

30 km

15 min.

50 min.

2

20 km

20 km

80 km

20 min.

1

Konkurs nr 7 - CEN P2
Nr
konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

7

CEN P2

50 km

24.09.2022 r., godz. 9:00

64 bpm

Odcinek

Kolor
pętli

1
3

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

30 km

15 min.

50 min.

2

20 km

20 km

80 km

20 min.

1

Konkurs nr 8 - CEN L
Nr
konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

8

CEN L

30 km

24.09.2022 r., godz. 8:30

64 bpm

Odcinek

Kolor
pętli

1

30 km

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas przedstawienia
do badania

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

20 min.

1

Przegląd weterynaryjny do wszystkich konkursów odbywa się 23.09.2022 r. o godz. 16:30
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na odprawie technicznej.

Około godz. 17.30 - Ceremonia dekoracji (obowiązkowo z koniem) i uroczyste zakończenie zawodów

7. SPRAWY WETERYNARYJNE
Powiatowy lekarz weterynarii
Lek. wet. Andrzej Flak
tel. +48 608 452 771

Szczepienia ochronne 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 ze względów zdrowotnych mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w zawodach, mogą
być szczepione raz w roku. 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 podpisem i pieczątką
lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Stajnie będą gotowe od godz. 12:00 w piątek 23.09.2022 r., pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne.
W ramach opłaty za boks Organizator zapewnia pierwszą ściółkę.
Przy zgłoszeniach należy podać chęć zakupu dodatkowej ściółki.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu z koniem - do ustalenia z organizatorem.
Cisza nocna w stajniach od godz. 22:00 do godz. 05:30
Wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.
Zawodników i konie obowiązuje pełna dokumentacja zgodna z przepisami. Paszport z aktualnymi
badaniami należy okazać przed wyładowaniem koni. Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna
z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego.
W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy (kask z atestem),
zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami ubiór.
Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego z aktualnymi
uprawnieniami zezwalające na start w zawodach.
Każdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie NNW oraz właściwe licencje (zawodnika i konia) widoczne w
bazie ARTEMOR na dzień zamknięcia zgłoszeń.
W przypadku braków w dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie dopuszczona do startu w zawodach.

9. OPŁATY
Opłata organizacyjna:

300 zł od konia (zgłoszenia po terminie ostatecznym 400 zł od konia)

Antydoping:
Boksy namiotowe:

30 zł od konia
300 zł za całe zawody
Liczba boksów ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
50 zł za całe zawody
20 zł za kostkę
10 zł za kostkę
10 zł

Podłączenie do prądu:
Siano:
Dodatkowa słoma:
Myjka dla koni:

Wszystkie opłaty będą przyjmowane w biurze zawodów TYLKO GOTÓWKĄ w piątek 23.09 br.

10. NAGRODY
Organizator zapewnia flot’s dla koni, puchary dla zawodników oraz nagrody rzeczowe.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń wynikłych w czasie
transportu i trwania zawodów.
Koszt leków i środków podanych koniowi przez lekarza leczącego zawodów w całości ponosi właściciel konia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, rezygnacji z organizacji
konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do danego konkursu.

12. INFORMACJA RODO
•
•
•

teren zawodów jest monitorowany oraz wykonywana jest dokumentacja filmowa i zdjęciowa
jeśli któryś z uczestników zawodów lub widzów nie wyraża zgody na monitorowanie, filmowanie lub
fotografowanie swojej osoby lub najbliższych niezwłocznie prosi się o natychmiastowe opuszczenie
terenu zawodów
udział w imprezie oraz wejście na teren zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (np.
internet, portale społecznościowe, prasa, telewizja itp.) i w określonych celach.

Podstawa prawna:
•

•

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych),
ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz.
650).

13. REGULAMIN ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI 2022
w Sportowych Rajdach Konnych
1.

MPMK są organizowane wspólnie przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki i
rozgrywane według postanowień ogólnych regulaminu rozgrywania MPMK oraz szczegółowych
dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych (SRK) dla koni z następujących grup wiekowych:
• 4-letnich – konkurs na dystansie klasy L
• 5-letnich – konkurs na dystansie klasy P
• 6-letnich – konkurs na dystansie klasy N

2.

MPMK w Sportowych Rajdach Konnych odbywają się zgodnie z Przepisami i aktualnym Regulaminem
Rozgrywania Zawodów dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych wraz z elementami wskazanymi
w poniższych Postanowieniach.

3.

Prawo startu w MPMK w dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych uzyskują:
a) w kategorii koni 4-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę L na zawodach
krajowych (regionalnych lub ogólnopolskich) i/lub konie posiadające karierę wyścigową na torach,
które ukończyły przynajmniej dwie gonitwy (niezbędne zaświadczenie o karierze wyścigowej
wystawione przez odpowiednie władze wyścigowe),
b) w kategorii koni 5-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę P na zawodach
krajowych (regionalnych lub ogólnopolskich),
c) w kategorii koni 6-letnich wszystkie konie, które ukończyły klasę N na zawodach krajowych
(regionalnych lub ogólnopolskich),
d) konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych za granicą.
Decyzję o ich uczestnictwie podejmuje Komisja Koordynacyjna PZJ-PZHK.

4.

Zasady rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni:
a) w kategorii koni 4-letnich zasady rozgrywania są zgodnie z zasadami konkursu obowiązującymi dla
klasy L z tym, że do punktów zdobytych w konkursie doliczane są punkty pochodzące z oceny na
trójkącie. Zwycięża para z największą liczbą uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kilka
par identycznej liczby punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje krótszy czas wejścia na bramkę
weterynaryjną, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia – większa liczba punktów za ruch,
b) w kategorii koni 5-letnich zasady rozgrywania są zgodne z zasadami konkursu obowiązującymi dla
klasy P. Punkty uzyskane za poszczególne odcinki są sumowane, zwycięża para z największą ich
liczbą. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów, o zajęciu wyższego miejsca
decyduje mniejsza suma czasów wejść na bramkę weterynaryjną, a przy dalszym braku
rozstrzygnięcia - większa liczba punktów za ruch,
c) w kategorii koni 6-letnich obowiązuje konkurs rozgrywany na dystansie klasy N, natomiast koniom
przyznawane są punkty zgodnie z zasadami punktacji obowiązującymi w klasie P. Punkty zdobyte za
poszczególne odcinki są sumowane, zwycięża para z największą ich liczbą. W przypadku uzyskania
przez kilka par identycznej liczby punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje mniejsza suma
czasów wejść na bramki weterynaryjne. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia o wyższym miejscu
decyduje większa suma punktów za ruch.

5.

Pokaz w ręku na trójkącie dotyczy tylko koni 4-letnich. Konie są prezentowane najpierw w kłusie,
następnie w pozycji „stój” i w stępie na trójkącie o wymiarach ok. 30 x 30 x 30 m. Prezentacja na trójkącie
jest oceną eksterieru, sprawdzeniem predyspozycji ruchowych konia oraz stopnia posłuszeństwa
i zaufania do człowieka. Oceny konia dokonuje 3-osobowa komisja ustalając wspólną notę za każdy
element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnożoną przez 0,05 dodaje się do całkowitego
wyniku punktowego w klasie. Wynik końcowy podawany jest publicznie wraz z komentarzem
przewodniczącego, oraz jest publikowany w wynikach MPMK w oddzielnej kolumnie.
•
•
•
•
•

Ocena obejmuje:
typ (koń wzrostu 155-165 cm, szlachetny, proporcjonalnie i harmonijnie zbudowany o suchej
konstytucji, preferowane konie oo i AA) – do 5 pkt.
pokrój (koń w długich liniach o wyraźnym kłębie, łopatka długa prawidłowo skątowana, lekko skośny
długi dobrze umięśniony zad, nogi poprawne o wyraźnie zarysowanych mocnych suchych stawach,
poprawne kopyta) – do 10 pkt.
stęp w ręku (regularny, obszerny, swobodny, aktywny) – do 10 pkt.
kłus w ręku (regularny, obszerny, swobodny, aktywny, elastyczny, pozostający w równowadze,
efektywny niekoniecznie efektowny) – do 10 pkt.
ogólne wrażenie (kondycja, pielęgnacja, podporządkowanie i współpraca) – do 5 pkt.

Skala ocen od 0 do 5 pkt. (typ i ogólne wrażenie) i od 0 do 10 pkt. (pokrój, stęp, kłus) za każdy
z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 pkt.
Skala ocen od 1 do 5 pkt.

Skala ocen od 0 do 10 pkt.

5 – wybitny
4 – bardzo dobry
3 – dobry
2 – dostateczny
1 – niedostateczny

10 – wybitny
9 – bardzo dobry
8 – dobry
7 – dosyć dobry
6 – zadawalający
5 – dostateczny
4 – niedostateczny
3 – prawie zły
2 – zły
1 – bardzo zły
14. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Wyżywienie we własnym zakresie.
Noclegi proszę rezerwować indywidualnie.
Możliwe miejsca zakwaterowania:
Nazwa
PARK HOTEL
Hotel OLESNO
Restauracja i Hotel
ALEXANDRA
Hotel BAJKA
Hotel MARKUS

Adres

Kontakt

Adres e-mail i www

Odległość

46-380 Dobrodzień
ul. Parkowa 5
46-300 Olesno
ul. Krzywa 1

tel. +48 34 357 54 17

recepcja@parkhoteldobrodzien.pl
www.parkhoteldobrodzien.pl
info@hotelolesno.pl
www.hotelolesno.pl

4,5 km, 7 min.

46-300 Olesno
ul. Wielkie
Przedmieście 35
46-040 Grodziec
ul. Klasztorna 5
47-110
Kolonowskie
ul. Krótka 8

tel. +48 34 350 52 10
tel. +48 34 358 39 74
fax +48 34 350 52 12
kom. +48 664 165 557

kontakt@alexandra-hotel.net
www.alexandra-hotel.net

14 km, 15
min.

recepcja@hotelbajka.com
www.hotelbajka.com
www.restauracja-markus.pl

17 km, 17
min.
19,5 km, 20
min.

tel.: 34 359 77 73

tel. + 48 77 461 11 36

14,3 km, 15
min.

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 jeździectwie do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Szczegółowy kodeks postępowania z koniem dostępny jest w Przepisach Ogólnych PZJ

Propozycje zatwierdzone przez PZJ
Propozycje zatwierdzone przez PZHK

Konrad Rychlik
Paulina Peckiel

w dniu 19.08. 2022 r.
w dniu 19.08. 2022 r.

