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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 weterynaryjne obowiązują  na wszelkich zawodach 
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 zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.(Dz. U. z 
2003 r. Nr 106 poz. 1002 z póżn. zm.) 

 
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. Przepisy niniejsze określają zasady, którymi muszą kierować się organizatorzy 
zawodów i lekarze weterynarii podczas przygotowań do zawodów jeździeckich i w 
czasie ich trwania. 

 
7. Przepisy niniejsze pomimo swej obszerności, nie mogą przewidzieć wszystkich 
sytuacji, z którymi mogą spotkać się lekarze weterynarii. Obowiązuje ich zawsze 
największa troska o zdrowie i właściwą opiekę nad wszystkimi końmi przybyłymi na 
zawody i uczestniczącymi w zawodach. 

 

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

 

9. Zmiany Przepisów weterynaryjnych mogą być wprowadzone na wniosek Komisji 
Weterynaryjnej po zatwierdzeniu ich przez zarząd PZJ. 

 
 

 

Artykuł 2. LEKARZE WETERYNARII NA ZAWODACH JEŹDZIECKICH 
 
1. Polski Związek Jeździecki, prowadzi listę licencjonowanych lekarzy 
weterynarii, uprawnionych do pełnienia na zawodach jeździeckich oficjalnych 
funkcji weterynaryjnych: Delegata Weterynaryjnego PZJ, Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii Zawodów. 
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2. Delegatem Weterynaryjnym PZJ może być lekarz weterynarii, który posiada 
aktualną Licencję Lekarza Weterynarii PZJ, co najmniej od dwóch lat. 

 

3. Delegat Weterynaryjny PZJ jest powoływany przez Organizatora w porozumieniu z 
Komisją Weterynaryjną na: 

 

 Mistrzostwa Polski 

 Puchary Polski 

 Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży  
 

4. Obowiązki Delegata Weterynaryjnego PZJ 
 
4.1. Nawiązuje współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, oraz ma obowiązek 
sprawdzić właściwe przygotowanie terenu zawodów przez organizatora pod 
względem sanitarno-weterynaryjnym i dobrostanu zwierząt. 

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

 Przeprowadza kontrolę paszportów koni i obowiązujące urzędowe 
świadectwa zdrowia. Stwierdzone nieprawidłowości, zgłasza na piśmie do 
Sędziego Głównego; 

 Jest członkiem zespołu przeprowadzającego przeglądy koni; 

 Jest doradcą Organizatora, Sędziego głównego i Komisji Odwoławczej we 
wszystkich sprawach natury lekarsko-weterynaryjnej; 

 Razem z Oficjalnym Lekarzem Weterynarii zawodów tworzy Komisję 
Weterynaryjną zawodów. 

 

5. Oficjalny Lekarz Weterynarii zawodów 

 
5.1. Oficjalnym Lekarzem Weterynarii zawodów może być, lekarz weterynarii, który 
posiada aktualną licencję Lekarza Weterynarii PZJ. 
 

5.2. Organizator zawodów ma obowiązek powołania Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii zawodów na: Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Ogólnopolską 
Olimpiadę Młodzieży i każde zawody Ogólnopolskie. Powiadomienie lekarza 
weterynarii o powołaniu do pełnienia funkcji Oficjalnego Lekarza Weterynarii 
zawodów ciąży na organizatorze zawodów.  

 

5.3. Na zawodach, na których zgodnie z przepisami PZJ, nie ma wymogu 
obecności Delegata Weterynaryjnego PZJ, Oficjalny Lekarz Weterynarii zawodów 
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 dyscypliny i rangi zawodów, formę 
współpracy i ilość współpracujących lekarzy weterynarii i personelu 
pomocniczego. 
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5.4. Do obowiązków , Oficjalnego Lekarza Weterynarii Zawodów należy: 
 

 Przeprowadzanie wyrywkowej kontroli paszportów koni, kontrola urzędowych 
świadectw zdrowia. Stwierdzone nieprawidłowości zgłasza na piśmie do 
Sędziego Głównego.. Informacja o nieprawidłowościach musi znaleźć się w 
Sprawozdaniu Weterynaryjnym. 

 Sprawuje opiekę lekarsko-weterynaryjną nad wszystkimi końmi przybyłymi 
na zawody, 

 Podczas trwania konkursu jest obecny przy placu konkursowym i musi być 
wyposażony w leki i sprzęt weterynaryjny ze szczególnym uwzględnieniem 
środków pomocy doraźnej, chirurgicznej i środków do przeprowadzenia 
eutanazji; 

 Jest dysponentem ambulansu weterynaryjnego i środka transportu 
służącego do ewakuacji z terenu zawodów konia rannego lub martwego; 

 Na zawodach niewymagających obecności Delegata Weterynaryjnego PZJ 
jest doradcą Sędziego Głównego i Organizatora Zawodów we wszystkich 
sprawach natury lekarsko-weterynaryjnej. 

 
5.5. Asystujący lekarz weterynarii 

 
Organizator zawodów powinien, na wniosek Oficjalnego Lekarza Weterynarii 
zawodów, wziąć pod uwagę konieczność udziału dodatkowych lekarzy weterynarii 
do pomocy Oficjalnemu 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, którzy mogą działać wyłącznie w porozumieniu i pod nadzorem Oficjalnego 
Lekarza Weterynarii zawodów. 

 
5.6. Zawody szczebla regionalnego.  

 

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

5.7. 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, że prywatny lekarz weterynarii 
zgłosi 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. 

 
5.8. Każdy lekarz weterynarii pełniący funkcję oficjalną na zawodach, jest 
zobowiązany do noszenia wyróżniającego go ubioru, wskazującego na 
pełnioną funkcję.(np. kamizelka z napisem: lekarz weterynarii) 
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6. Delegat Weterynaryjny PZJ, Oficjalny Lekarz Weterynarii zawodów ma obowiązek 
w ciągu 7 dni od daty zakończenia zawodów, przesłać do biura PZJ wypełniony 
formularz sprawozdania weterynaryjnego z zawodów. 

 
7. 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 Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii zawodów, odpowiedzialnego za organizację opieki 
weterynaryjnej w systemie 24 h.; 

 Wynegocjowana stawka dla Delegata Weterynaryjnego; 

 Zakwaterowanie i wyżywienie; 

 Zwrot kosztów dojazdu samochodem lub ambulansem wg 
obowiązujących stawek urzędowych. 

 
8. 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  
 
1. Lekarz weterynarii ubiegający się o otrzymanie licencji Lekarza Weterynarii 

PZJ musi spełnić następujące warunki: 
a. Posiadać dyplom lekarza weterynarii i prawo wykonywania zawodu. 
b. Przedstawić aktualne zaświadczenie o prowadzeniu co najmniej trzy 

lata własnej praktyki weterynaryjnej w zakresie leczenia koni lub o 
zatrudnieniu jako lekarz weterynarii w klinice zajmującej się leczeniem 
koni. 

c. Postępować zgodnie z zasadami etyki weterynaryjnej. 
d. Ukończyć jednodniowy kurs licencyjny dla Lekarzy Weterynarii PZJ 

organizowany przez PZJ lub WZJ. Wykładowcami tego kursu mogą być 
lekarze weterynarii umieszczeni na liście Lekarzy Weterynarii PZJ. 

e. Po zakończeniu kursu PZJ lekarz weterynarii ubiegający się o 
przyznanie licencji, składa do Zarządu Polskiego Związku 
Jeździeckiego wniosek o przyznanie licencji oraz wnosi opłatę 
zgodnie z cennikiem PZJ. Licencja wydawana jest na trzy lata 
kalendarzowe. 

f. Polski Związek Jeździecki prowadzi listę licencjonowanych 
Oficjalnych Lekarzy Weterynarii Zawodów PZJ. 

g. Lekarz weterynarii, aby zachować uprawnienia do przedłużania 
licencji musi raz na trzy lata wziąć udział w kursie dla Oficjalnych 
Lekarzy Zawodów Weterynarii organizowane przez PZJ lub WZJ. 

h. Licencja może być zawieszona na okres do 12 miesięcy lub 
cofnięta przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek 
Komisji Weterynaryjnej PZJ w następujących przypadkach: rażących 
zaniedbań w wypełnianiu obowiązków licencjonowanego Oficjalnego 
Lekarza Weterynarii PZJ lub złamania zasad czystego sportu i etyki. 

i. Lekarz weterynarii, któremu Zarząd Polskiego Związku 
Jeździeckiego cofnął licencję Oficjalnego Lekarza Weterynarii PZJ, po 
dwóch latach od daty pozbawienia licencji może wystąpić z 
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wnioskiem do Zarządu PZJ o ponowne przyznanie licencji. Osoba 
ubiegająca się o ponowne przyznanie licencji Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii PZJ, musi zaliczyć kurs kwalifikacyjny zgodnie z 
postanowieniami niniejszego regulaminu. 

2. Uprawnienia lekarza weterynarii posiadającego licencję Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii PZJ. 

 

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

 

2.2. Lekarz weterynarii posiadający licencję Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii PZJ, jest uprawniony do opisywania koni w paszportach, 
które są zarejestrowane w PZJ, łącznie z wykonywaniem opisu koni w 
języku angielskim, 

 
3. Zasady otrzymania uprawnień: Permitted Treating Veterinarian FEI. 

 
3.1. Lekarz weterynarii ubiegający się o licencję: Permitted Treating 

Veterinarian FEI, musi posiadać ważną licencję Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii PZJ. 

3.2. Wypełnić wniosek zgłoszeniowy i przesłać, do biura Polskiego 
Związku Jeździeckiego celem akceptacji i przesłania wniosku do FEI. 

 
4. Zasady uzyskania uprawnień Lekarza weterynarii FEI regulują przepisy FEI. 

 

Artykuł 4. ZDROWIE I HIGIENA KONIA 
 

1. Obowiązki użytkownika konia przed wyjazdem na zawody 
 

1.1. Każdy koń sportowy wyjeżdżający na zawody, musi być zdrowy i 
posiadać ważny paszport  
 
1.2. Koń wykazujący objawy choroby mającej wpływ na jego wydolność lub 
będącej zagrożeniem dla innych koni nie może brać udziału w zawodach. 

 

2. Osoba Odpowiedzialnej za konia podczas zawodów. 

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

 
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 na żądanie Lekarza Weterynarii Zawodów właściwie 

wypełnionego paszportu konia; 

 Zgodne z przepisami szczepienia konia przeciwko grypie koni; 

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

 Zgłoszenie na właściwym formularzu przypadków leczenia konia 
przed zawodami i w transporcie. (zał.1) 

 Każda konieczność leczenia konia w trakcie zawodów, przed 
podjęciem interwencji weterynaryjnej musi być zgłoszona, przez 
osobę odpowiedzialną za konia lub Lekarza Prywatnego, na 
właściwym formularzu (zał.2) Delegatowi Weterynaryjnemu PZJ lub 
Oficjalnemu Lekarzowi Weterynarii zawodów. Delegat Weterynaryjny 
PZJ lub Oficjalny Lekarz Weterynarii musi wydać pisemną zgodę 
odnośnie leczenia, a fakt ten musi być odnotowany. Wyjątek stanowią 
przypadki związane z ratowaniem życia konia lub inne wymagające 
natychmiastowej pomocy – wówczas konieczność leczenia zgłaszana 
jest tak szybko jak to jest możliwe 

 
3. Obowiązki organizatora zawodów. 
Organizator zawodów w porozumieniu z Delegatem Weterynaryjnym PZJ / 
Oficjalnym Lekarzem Weterynarii zawodów lub z Lekarzem Weterynarii (dot. 
zawodów regionalnych) musi: 

 
3.1. Powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii na 30 dni przed zawodami o 
dacie i miejscu planowanych zawodów oraz wyznaczeniu Delegata 
Weterynaryjnego PZJ / Oficjalnego Lekarza Weterynarii zawodów lub Lekarza 
Weterynarii ( dot. zawodów regionalnych).  

 

3.2. Zapewnić pomieszczenia stajenne spełniające następujące warunki; 

 Jasne, dobrze wentylowane boksy;  

 Dostęp do zdatnej do picia wody w wystarczającej ilości; 

 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; 

 Zabezpieczyć stajnie przed dostępem osób postronnych; 

 Zapewnić opiekę weterynaryjną wszystkim koniom przybyłym na zawody 

poprzez obecność lekarza weterynarii w całodobowym systemie dyżuru. 

 Dostosowanie liczby lekarzy weterynarii obsługujących zawody do potrzeb 
wynikających ze specyfiki konkurencji. 
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 Zapewnienie sprawnej ewakuacji konia rannego lub martwego; 
 

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

 
3.3.1. 
Lp 
. 

Funkcja Imię i nazwisko Telefon 

1. Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w 
……….. 

  

2. Delegat Wet. PZJ   

3. Oficjalny Lekarz 
Wet. zawodów, 
Lekarz 
Weterynarii (dot. 
zawodów 
regionalnych) 

  

 

3.3.2. 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 nie uczestniczących 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. 
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3.3.3. W propozycjach musi być podany termin otwarcia stajni na przyjęcie koni: 

(określić dzień, godzinę). 
 

3.3.4. W propozycjach zawodów musi być podana informacja czy odbędzie się 
przegląd koni. Jeżeli tak, należy kreślić jego dzień, godzinę i miejsce. 

 
3.3.5. Wymagane dokumenty weterynaryjne: ważny paszport konia; 

 

3.3.6. Badania antydopingowe 
 

Na wszystkich zawodach jeździeckich organizowanych zgodnie z przepisami PZJ, od 
koni biorących udział w zawodach, mogą być pobierane próby do badań 
antydopingowych, mających na celu określenie obecności substancji zakazanych.  

 

 

Artykuł 5. NADZÓR WETERYNARYJNY NA ZAWODACH 
 
1. Do obowiązków Delegata Weterynaryjnego PZJ / Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii zawodów należy: 

 Podejmowanie wszelkich działań w celu zapobieżeniu wystąpienia 
chorób zakaźnych; 

 Sprawdzenie czy przed przybyciem koni na zawody organizator 
wypełnił zalecenia zawarte w Artykule 4. punkt 3; 

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

 Ustalenie zasad współpracy ze wszystkimi lekarzami weterynarii, obecnymi na 

zawodach; 

 

2. We wszystkich sprawach natury weterynaryjnej postanowienia podejmuje 

Delegat Weterynaryjny PZJ/Oficjalny 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 i 

Przewodniczącego Komisji Odwoławczej. 

 

3. Zadania weterynaryjne, przeglądy koni i kontrola dokumentów. 
 
3.1. Wszystkie konie w czasie wyładunku, a jeżeli to niemożliwe, to jak najprędzej po 
przyjeździe na zawody, powinny być poddane kontroli weterynaryjnej celem 
określenia stanu ich zdrowia, stopnia zmęczenia po transporcie i ewentualnych 
obrażeń. 
 
3.2. Równocześnie z kontrolą paszportów powinna odbywać się kontrola identyfikacji 
konia i urzędowych dokumentów weterynaryjnych, jeżeli są obowiązujące. Wszystkie 
konie przybyłe na zawody muszą posiadać ważny paszport konia. Koń bez 
paszportu nie może wjechać na teren zawodów. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
Delegat Weterynaryjny lub Oficjalny Lekarz Weterynarii zawodów. Decyzja ta nie 
podlega procedurom odwoławczym. O zaistniałym przypadku Delegat Weterynaryjny 
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lub Oficjalny Lekarz Weterynarii zawodów ma obowiązek poinformować na piśmie 
Sędziego Głównego zawodów. Paszport musi być właściwie wypełniony, tak żeby 
kontrolujący go lekarz weterynarii nie miał wątpliwości co do wiarygodności wpisów 
dotyczących identyfikacji oraz szczepień przeciwko grypie. 
 
3.3. 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 / Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii zawodów i przez Delegata Technicznego zawodów. Zaleca się podłoże 
twarde. 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, Komisja Sędziowska może zdecydować o dodatkowym badaniu 
konia w miejscu do tego specjalnie wyznaczonym (holding box). Do badania tego 
wyznacza się Delegata Weterynaryjnego lub Lekarza Weterynarii Zawodów. Po 
zapoznaniu się z opinią lekarza weterynarii, który przeprowadził badanie, Komisja 
Sędziowska 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 rano. 
 

3.3.1. Przeglądy koni przeprowadza się: 

Na Mistrzostwach Polski we wszystkich konkurencjach jeździeckich i wszystkich 
grupach wiekowych przed pierwszym startem; 
 
3.3.2. Na Finałach Pucharu Polski we wszystkich konkurencjach 
jeździeckich i wszystkich grupach wiekowych przed pierwszym startem. 

 

3.3.3. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży przed pierwszym startem i w trakcie 
zawodów. 

 

3.3.4. W konkurencji WKKW : 
 

a/. W zawodach pełnych i skróconych trzydniowych przeprowadza się wszystkie 
przeglądy i badania koni określone przepisami międzynarodowymi. 
 
b/. 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 przed i po próbie terenowej muszą być 
przejść kontrolę weterynaryjną. Lekarz Weterynarii zawodów musi być obecny przez 
cały czas trwania zawodów. 

  

 
 

 



11  

 
c/. 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. 

 

3.3.5. W konkurencji powożenia. 

 Pierwszy przegląd przed próbą ujeżdżenia. 

 Drugi przegląd przed startem do odcinka D. 

 Trzeci przegląd przed próbą zręczności powożenia. 

 

3.3.6. W konkurencji rajdów długodystansowych. Pierwszy 
przegląd przed zawodami. 
Kolejne przeglądy na każdej bramce weterynaryjnej. 

 
3.3.7. W konkurencji woltyżerki na wszystkich zawodach przed pierwszym 
programem dla koni startujących w galopie. 

 

3.4. 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. 

 

 

4. Wymagania specjalne dla zawodów wkkw, powożenia i 
rajdów długodystansowych: 

 

4.1. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za przygotowanie właściwych 
warunków, a Delegata Weterynaryjnego PZJ / Oficjalnego Lekarza Weterynarii 
zawodów za przeprowadzenie badań i przeglądów weterynaryjnych zgodnie z 
przepisami konkurencji wkkw, powożenia i rajdów długodystansowych. 

 
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. 

 Zbadać wszystkie konie kończące odcinek terenowy i ponowić badania po 30 
minutach, a w przypadku niezadawalającego ogólnego stanu zdrowia konia, 
podjąć odpowiednie leczenie. Lekarz Weterynarii podejmuje decyzję o dalszym 
udziale konia w zawodach. 
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4.3. 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 sprawozdani z zawodów. 

 
 
Artykuł 6. KONTROLA ANTYDOPINGOWA 

 
1. 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 organizowanych zgodnie z przepisami 
PZJ mogą być pobierane od zgłoszonych do zawodów koni próby do badań 
mających na celu określenie obecności substancji zakazanych. 

 Polski Związek Jeździecki odpowiada za przygotowanie programu badań 
antydopingowych. 
 

2. Substancje zakazane 
 
Substancją zakazaną jest każda substancja z listy substancji zakazanych dla koni, 
włączając jej metabolity i markery. 
Lista substancji zakazanych dla koni obejmuje: 

 Substancje dopingujące 

 Leki 
 
3. Lista substancji zakazanych dla koni 
Zgodnie z Przepisami antydopingowymi i kontroli leczenia koni PZJ, Lista PZJ 
substancji zakazanych dla koni, jest tożsama z aktualną listą publikowaną przez FEI. 

 

4. Obowiązki Osoby odpowiedzialnej za konia. 
 
4.1. Osoba odpowiedzialna za konia, ponosi odpowiedzialność za konia 
uczestniczącego w zawodach, bez względu na to czy w jest zapewniony 
nadzór/ochrona stajni czy nie.  
 
4.2. Wyłącznie Lekarz Weterynarii zawodów lub upoważniony przez niego lekarz 
weterynarii mogą posiadać strzykawki, igły i substancje zakazane. Każda inna 
osoba, która będzie posiadała strzykawki, igły lub substancje zakazane będzie 
uznana za łamiącą niniejsze przepisy oraz Przepisy Antydopingowe i Kontroli 
Leczenia PZJ. W stosunku do tej osoby zostanie wdrożone postępowanie 
dyscyplinarne. 

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

 Opisy leków weterynaryjnych, środków odnowy biologicznej, specyfików 
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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. 

 

5. Leczenie koni przed zawodami i podczas ich trwania 
 
5.1. Ze względu na to, że wiele substancji zakazanych wchodzi w skład leków 
powszechnie stosowanych w lecznictwie koni, każde leczenie konia przed 
zawodami musi być zgłoszone Delegatowi Weterynaryjnemu PZJ/Oficjalnemu 
Lekarzowi Weterynarii zawodów, na piśmie przed zawodami.( zał.1). 

 

5.2. Jakiekolwiek konieczne leczenie konia w trakcie trwania zawodów musi 
odbywać się za wiedzą i zgodą Delegata Weterynaryjnego PZJ/Oficjalnego Lekarza 
Weterynarii zawodów. 

 Konieczność leczenia konia musi być każdorazowo zgłoszona na piśmie 
(zał.2), przed podjęciem czynności leczenia. 

 Decyzję o dopuszczeniu konia (leczonego przed lub w czasie zawodów) do 
startu w danych zawodach podejmuje Sędzia Główny, na podstawie opinii 
Delegata Weterynaryjnego PZJ lub Oficjalnego Lekarza Weterynarii 
zawodów, która jest dla Sędziego głównego wiążąca i nie podlega 
procedurze odwoławczej. 

 

6. Procedura pobierania prób do badań antydopingowych 
 
6.1. Testujący Lekarz Weterynarii. 
 
Pobieranie prób do badań antydopingowych na danych zawodach wykonywane jest 
przez Delegata Weterynaryjnego PZJ lub Oficjalnego Lekarza Weterynarii w 
obecności członka Komisji Sędziowskiej i Osoby Odpowiedzialnej za kontrolowanego 
konia. 

 

6.2. 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 ostatniego konkursu danych zawodów. O 
wyznaczeniu danego konia do badań antydopingowych decyduje Sędzia Główny z 
własnej inicjatywy, i obligatoryjnie na wniosek Delegata Weterynaryjnego PZJ lub 
Oficjalnego Lekarza Weterynarii zawodów lub ze wskazania innej Osoby Oficjalnej. 
Koń może być wskazany do badania antydopingowego również metodą losowania. 
Na zawodach koń może być wytypowany do badania antydopingowego kilkakrotnie. 
Konie, które nie zaliczyły przeglądu i z tego powodu zostały skierowane do 
ponownej oceny ich stanu zdrowia w przypadku dopuszczenia do uczestnictwa w 
zawodach podlegają obligatoryjnemu badaniu antydopingowemu. 
 



14  

6.3. Informacja o wyznaczeniu konia do pobrania prób 
 
6.3.1. We właściwym czasie, który nie utrudnia udziału w konkursie ani ceremonii 
dekoracji, Członek Komisji Sędziowskiej informuje Osobę Odpowiedzialną, o 
wyznaczeniu konia do pobrania próby. Osoba Odpowiedzialna za konia lub osoba 
przez nią upoważniona jest zobowiązana doprowadzić konia do wskazanego miejsca 
pobrania próby. 

 

6.3.2 . Od momentu poinformowania o wyznaczeniu do pobrania próby 
antydopingowej, koń pozostaje pod nadzorem Członka Komisji Sędziowskiej lub 
osoby przez niego wyznaczonej. Powyższy nadzór nie zdejmuje z Osoby 
Odpowiedzialnej za konia, odpowiedzialności, o której mowa w art.2.1.1 Przepisów 
antydopingowych i kontroli leczenia 

 

6.3.2. Odmowa doprowadzenia konia do pobrania próby musi być natychmiast 
zgłoszona przez Członka Komisji Sędziowskiej Sędziemu Głównemu. Odmowa jest 
równoznaczna z natychmiastową dyskwalifikacją konia, o czym ogłasza Sędzia 
Główny. Wyniki osiągnięte przez danego konia w trakcie całych zawodów ulegają 
wykreśleniu z protokółów. Wobec zawodnika Komisja Sędziowska stosuje przepisy o 
automatycznej dyskwalifikacji wyników indywidualnych zawarte w art. 8. Przepisów 
antydopingowych i kontroli leczenia PZJ. Sędzia Główny dołącza protokół z tego 
wydarzenia do sprawozdania z zawodów 

 
6.4. Miejsce pobierania próby. 
Organizator zawodów ma obowiązek wyznaczyć boksy, zapewniające bezpieczne 
pobieranie prób antydopingowych, w spokojnym miejscu, z możliwością wyboru 
ściółki. W uzasadnionych sytuacjach można pobrać próby w boksie konia. 

 

6.5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego przygotowania boksów do 
pobierania prób antydopingowych, Lekarz Weterynarii może odmówić dokonania 
pobrania. Organizator musi pod rygorem obciążenia karą finansową zapewnić 
odpowiedni boks do pobrania prób antydopingowych. 

 

6.6. Identyfikacja konia, od którego pobierana jest próba. 
 
Testujący Lekarz Weterynarii ma obowiązek na podstawie przedstawionego 
paszportu konia przeprowadzić identyfikację konia doprowadzonego do pobrania 
próby do badań antydopingowych. 

 
6.7. Osoby obecne przy pobieraniu próby. 

 
Za czas pobierania próby uznaje się okres od momentu wyznaczenia konia do 
badania do podpisania protokołu pobrania próby. 
Przy pobieraniu próby muszą być obecni. 

 Osoba Odpowiedzialna za konia lub jej przedstawiciel. 

 Członek Komisji Sędziowskiej 

 
6.8 Procedura pobierania próby antydopingowej. 
 

6.8.2. Testujący Lekarz Weterynarii do pobierania prób używa specjalnego zestawu 
zatwierdzonego przez Laboratorium i Polski Związek Jeździecki. 
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6.8.3. Do badań w kierunku stwierdzenia obecności substancji zakazanych pobiera 
się mocz. W wyjątkowej sytuacji, o której decyduje Testujący Lekarz Weterynarii, 
można również pobierać próby krwi, śliny, potu, sierści. 

 

6.8.4. Z pobrania próby do badań antydopingowych sporządza się protokół zgodnie z 
wzorem zatwierdzonym przez Laboratorium i Komisję Weterynaryjną PZJ. Protokół 
podpisuje Testujący Lekarz Weterynarii, Członek Komisji Sędziowskiej oraz Osoba 
Odpowiedzialna za konia. 
Osoba Odpowiedzialna za konia, podpisując protokół oświadcza, że nie wnosi 
zastrzeżeń, co do sposobu pobierania próby antydopingowej, w przypadku gdy ma 
zastrzeżenia musi wpisać swoje uwagi do protokołu. 

 
 
 

Tracą moc: 

1. Zasady zdobywania uprawnień Lekarza weterynarii PZJ i FEI z dnia 
04.06.2009, 

2. Przepisy weterynaryjne z dnia 25.03.2010.
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Załączniki: 
 

zał 1 - Zgłoszenie leczenia konia przed zawodami 
zał 2 – Zgłoszenie zachorowania konia w trakcie zawodów 
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patrz dalsze strony 

 
  

ZGŁOSZENIE LECZENIA KONIA PRZED 
ZAWODAMI 

Nazwa zawodów: Nazwa konia: Numer paszportu: 

U wyżej wymienionego konia prowadzono przed zawodami w okresie: 

 

 
 

 
leczenie z rozpoznaniem (podać dokładne rozpoznanie choroby) 

 
 

 
 

 
z zastosowaniem następujących leków (podać nazwę leku, substancję 
czynną, zastosowaną dawkę, drogę podania, datę pierwszego podania leku, 
datę pierwszego podania leku, datę zakończenia podawania, okres karencji): 

 
 

 
 

 
 

 
dodatkowe informacje: 

Data i godzina 
zgłoszenia: 

Podpis leczącego 
lekarza weterynarii 

Pieczątka leczącego 
lekarza weterynarii 
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OPINIA OFICJALNEGO LEKARZA 
WETERYNARII ZAWODÓW 

 

Nazwa 
zawodów…………………………….Data…………………… 
 

Na podstawie zgłoszenia o leczeniu konia przed zawodami, 
wystawionego przez: 

 

Lek. wet. ……………………………………….. 
z dnia………………… 

nazwa konia ………………………...................................... 

nr paszportu 

………............................................................. 
 

wymieniony koń 
 

może nie może 
 

 

Uczestniczyć w zawodach. 

 data i godzina: Podpis i pieczątka Oficjalnego 
Lekarza Wet. zawodów: 

 

  

DECYZJA PRZEWODNICZĄCEGO 
KOMISJII SĘDZIOWSKIEJ ZAWODÓW 

 

Na podstawie opinii lekarza weterynarii zawodów 
wymieniony drugostronnie koń, u którego zastosowano 

leczenie przed zawodami 

 jest dopuszczony nie jest 
dopuszczony 

 

do udziału w zawodach. 

Data i 
godzina: 

Imię i nazwisko 
Sędziego Głównego: 

podpis Sędziego 
Głównego: 
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ZGŁOSZENIE ZACHOROWANIA KONIA 
PODCZAS ZAWODÓW 

nazwa zawodów          nazwa konia:            nr: paszportu: 

 

1. U wymienionego powyżej konia zaobserwowano 
następujące objawy chorobowe: 

11 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2. Zastosowano leczenie: (podać: nazwę leku, 
substancję czynną, dawkę, sposób podania): 

 

Data i godzina: leczący lekarz weterynarii: 
podpis 
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OPINIA LEKARZA WETERYNARII 
ZAWODÓW 

Stwierdzam, że koń: 
 

Nazwa 
konia:         nr paszportu  

 

może nie może 

brać udział w zawodach. 

data i 
godzina: 

 Podpis i pieczęć lekarza weterynarii: 

 

  

 

DECYZJA PRZEWODNICZĄCEGO 
KOMISJII SĘDZIOWSKIEJ ZAWODÓW 

 

Na podstawie powyższej opinii lekarza weterynarii 
zawodów 

wymieniony drugostronnie koń, u którego zastosowano 
leczenie 

może nie może 

brać udziału w zawodach. 

Data i 
godzina: 

imię i nazwisko Sędziego 
Głównego: 

Podpis Sędziego 
Głównego 

 


