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                                                                  ŻÓŁTA KARTKA 

Naruszenie ogólnych zasad i norm 
etycznych oraz dobrych obyczajów, 
przyjętych w jeździectwie, polegających na: 
niewłaściwym zachowaniu wobec osób 
oficjalnych, uczestników i obserwatorów 
zawodów, niepodporządkowanie się 
poleceniom osób oficjalnych. 

Okrucieństwo wobec konia  (art. 526 

Żółta Kartka 

Żółta kartka oraz możliwa 
eliminacja lub/i 25 punktów 
karnych lub dyskwalifikacja 

lub grzywna 

Brak ochronnego nakrycia głowy

Zagrożenie bezpieczeństwa uczestników 
zawodów , widzów I koni



SYSTEM SANKCJI-WKKW 2022 
                                             Rejestrowane Ostrzeżenie WKKW

REJESTROWANE 
OSTRZEŻENIE 

WKKW

Wszelkie niewielkie przypadki krwawienia 
spowodowane przez  zawodnika (526.4)

REJESTROWANE 
OSTRZEŻENIE WKKW 

oraz możliwa 
eliminacja lub 25 
punktów karnych

Eliminacja przed crossem (art. 525.3)

Niebezpieczna jazda (art.525.1)

NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE: 
- Po upadku zawodnik nie zgłasza się lek. 

Wet lub lek. Med. 
- Zawodnik opuszcza miejsce zawodów 

po rezygnacji, eliminacji lub 
zatrzymaniu podczas próby terenowej 
bez przedstawienia konia do zbadania 
przez VET DEL. 

Kontynuowanie przejazdu po 3 wyraźnych 
odmowach lub jakiejkolwiek formie 
eliminacji 
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526.4 Krwawienie konia

Krwawienie konia musi być w każdym przypadku zbadane indywidualnie przez komisję 
sędziowską. Nie wszystkie przypadki krwawienia konia prowadzą do eliminacji, wydania 
rejestrowanego ostrzeżenia WKKW lub żółtej kartki ostrzegawczej.

Próba ujeżdżenia: Jeśli komisja sędziowska podejrzewa pojawienie się krwawienie u konia 
podczas próby, koń zostanie zatrzymany w celu sprawdzenia. Jeżeli krwawienie konia jest 
świeże, koń zostanie wyeliminowany. Jest to eliminacja ostateczna. Jeśli sędzia podczas 
sprawdzania uzna, że krew nie jest świeża, koń może wznowić i ukończyć próbę ( zgodnie z 
art.430 Przepisów Ujeżdżenia FEI).

Próba krosu: W próbie terenowej wszelkie przypadki krwawienia konia spowodowane przez 
zawodnika (ostrogi, wędzidło, bat) muszą być rozpatrzone, przypadek po przypadku, przez 
komisję sędziowską. Jeżeli na koniu pojawi się świeża krew, osoby oficjalne mogą zażądać 
przemycie lub wytarcie pyska i jeżeli nie widać dalszego krwawienia, zawodnik otrzyma 
pozwolenie na kontynuowanie przejazdu. Przypadki poważnego krwawienia powodują 
eliminację.
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526.4 Krwawienie konia

Próba skoków: Konie z krwawieniem na bokach i/lub krwawieniem z pyska będą 
eliminowane. W przypadku niewielkiego krwawienia z pyska, kiedy istnieje 
przypuszczenie przygryzienia języka lub wargi przez konia, sędzia może zezwolić 
na spłukanie lub przetarcie warg i zezwolić zawodnikowi na kontynuowanie próby; 
każde następne zauważone krwawienie w pysku spowoduje eliminację (zgodnie z 
art.241).

Wszystkie niewielkie przypadki krwawienia spowodowane przez zawodnika w 
pysku konia lub związane z użyciem ostróg spowodują, iż komisja sędziowska 
udzieli rejestrowanego ostrzeżenia WKKW po stworzeniu zawodnikowi możliwości 
złożenia wyjaśnień.

Przypadki spowodowane okrucieństwem wobec konia będą traktowane zgodnie z 
postanowieniami art.526.2
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527 NARUSZENIE PRZEPISÓW 
527. Rejestrowane ostrzeżenie WKKW, żółte kartki ostrzegawcze i zawieszenie

Następujące przypadki będą automatycznie powodowały następujące sankcje wobec zawodnika:

1. Rejestrowane ostrzeżenie WKKW będzie systematycznie przyznawane za następujące wykroczenia:

a) zawodnik kontynuuje jazdę po 3 wyraźnych odmowach, po upadku lub jakiejkolwiek formie 
eliminacji,

b) wszelkie inne przypadki niebezpiecznej jazdy,

c) po upadku zawodnik nie zgłasza się do lekarza weterynarii lub lekarza medycyny,

d) zawodnik opuszcza miejsce zawodów po rezygnacji, eliminacji lub zatrzymaniu podczas próby 
terenowej bez przedstawienia konia do zbadania przez delegata weterynaryjnego,

e) wszystkie przypadki niewielkiego krwawienia konia spowodowane przez zawodnika, czy to w pysku, 
czy na bokach ostrogami, jako minimum, lub zastosowanie sankcji poważniejszej(ych) (zgodnie z art. 
526.2)

f) wywieranie presji na zmęczonego konia, oprócz 25 punktów karnych.



SYSTEM SANKCJI-WKKW 2022 

527 NARUSZENIE PRZEPISÓW 

2. Żółta kartka ostrzegawcza będzie udzielana zwłaszcza za następujące 
wykroczenia:

a) wszystkie przypadki nadmiernego użycia bata, zgodnie z definicją powyżej lub 
zastosowanie sankcji poważniejszej(ych) (zgodnie z postanowieniami art. 526.2),

b) wszelkie inne przypadki okrucieństwa wobec konia,

c) nadmierne wywieranie presji na zmęczonego konia,

d) jazda na wyczerpanym koniu, w połączeniu dodatkowo z dyskwalifikacją.
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527 NARUSZENIE PRZEPISÓW 

Przed wydaniem rejestrowanego ostrzeżenia WKKW komisja sędziowska ma 
obowiązek wysłuchać zawodnika, jeśli jest on dostępny. Zawodnik ma prawo w 
dowolnym czasie zwrócić się do komisji sędziowskiej o wyjaśnienie przyczyn 
zastosowania rejestrowanego ostrzeżenia WKKW lub żółtej kartki ostrzegawczej.

W przypadku zastosowania rejestrowanego ostrzeżenia WKKW lub żółtej kartki 
ostrzegawczej, po podjęciu decyzji przez komisję sędziowską na oficjalnej tablicy 
ogłoszeń należy zamieścić zawiadomienie z podaniem imienia i nazwiska zawodnika 
oraz przyczyny zastosowania ostrzeżenia.

Jeżeli mimo odpowiednich starań zawodnik nie może zostać powiadomiony w czasie 
zawodów, że otrzymał rejestrowane ostrzeżenie WKKW lub żółtą kartkę ostrzegawczą, 
musi zostać powiadomiony na piśmie w ciągu czternastu (14) dni od zawodów.
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527 NARUSZENIE PRZEPISÓW 
W przypadku, gdyby ta sama osoba odpowiedzialna otrzymała trzy (3) lub więcej 
rejestrowanych ostrzeżeń WKKW na tych samych lub jakichkolwiek innych zawodach 
krajowych i/lub międzynarodowych w okresie dwóch (2) lat (24 miesięcy) od otrzymania 
pierwszej kartki ostrzegawczej WKKW za jakiekolwiek wykroczenie, będzie 
automatycznie zawieszona na okres dwóch (2) miesięcy po oficjalnym zawiadomieniu 
przez lub w imieniu Sekretarza Generalnego PZJ. Data rozpoczęcia okresu 
zawieszenia będzie ustalana zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ i potwierdzona w 
zawiadomieniu.

W przypadku, gdy ta sama osoba odpowiedzialna otrzyma jeszcze jedną (1) żółtą 
kartkę ostrzegawczą na tych samych zawodach lub jakichkolwiek innych zawodach 
krajowych bądź międzynarodowych w okresie jednego (1) roku (12 miesięcy) od 
otrzymania pierwszej żółtej kartki ostrzegawczej za jakiekolwiek wykroczenie, zostanie 
automatycznie zawieszona na okres dwóch (2) miesięcy od oficjalnego powiadomienia 
przez lub w imieniu Sekretarza Generalnego PZJ. Data rozpoczęcia okresu 
zawieszenia będzie ustalana zgodnie z Przepisami Ogólnymi FEI i potwierdzona w 
zawiadomieniu.
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