
 

 

 

PROPOZYCJE ZAWODÓW 

Mistrzostw Polski Seniorów, Młodych Jeźdźców i Juniorów 

 oraz Zawodów Krajowych w Sportowych Rajdach Konnych 

 

ZAKRZÓW 18-21 wrzesień 2014 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. Termin:           18-21.09.2014  

2. Organizator:   Ludowy Klub Jeździecki "LEWADA"  

                              47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23, tel. 77 4875417, fax.  77 4875364 

                              e-mail: cei@kjlewada.pl 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 

SĘDZIA GŁÓWNY Małgorzata Kram (POL)                                        tel. 605 441 174 

 Katarzyna Strzelec (POL) 

 Paweł Kleszcz (POL) 

 Grażyna Kańka (POL) 

CHIEF STEWARD Eulalia Michalik (POL)                                           tel. 513 142 985 

STEWARD Jerzy Szumilas (POL) 

 Joanna Skowerska (POL) 

DELEGAT TECHNICZNY Brian Dunn (IRL) 

GOSPODARZ TORU Ryszard Rabiej (POL) 

KOMISJA WETERYNARYJNA 

PRZEWODNICZĄCY lek. wet. Wojciech Piekałkiewicz (POL)               tel. 781 644 236 

 lek. wet. Bernard Turek (POL) 

 lek. wet. Jacek Kańka (POL) 

 lek. wet. Andrzej Bereznowski (POL) 

DELEGAT WETERYNARYJNY lek. wet. Hallvard Sommerseth (NOR) 

LEKARZ WETERYNARI ZAWODÓW lek. wet. Piotr Szpotański (POL) 

 lek. wet. Jarosław Rubesz (POL) 

OSOBY OFICJALNE 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORG. Andrzej Sałacki (POL) 

DYREKTOR ZAWODÓW Virginia Buława-Dziarmaga (POL)                      tel. 696 072 301 

DYREKTOR BIURA ZAWODÓW Daniel Karpiński  (POL) 

OBSŁUGA KOMPUTEROWA Harald Grinsch (AUT) 

SERWIS KOWALSKI Krystian Anioł (POL)                                                 tel. 604 093 894 

SZEF STAJNI Joanna Skowerska (POL) -  przyjęcie koni         tel. 501 845 360 

 

 

3. Miejsce: Ludowy Klub Jeździecki LEWADA; 47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23  

 

4. Zgłoszenia: imienne do 25.08.2014, ostateczne do 01.09.2014 r. wyłącznie pisemne na obowiązujących drukach PZJ 

(http://www.pzj.pl/plikoteka?type=1&field_kategoria_za_cznika_tid=98&field_kategoria_za_cznika_tid_1%5B%5D=101&keys= ) 

prosimy przesyłać faxem lub  e-mailem. Prosimy o podanie wszystkich danych koni i zawodników wymaganych w zgłoszeniu ! 

 

 

 

mailto:cei@kjlewada.pl
http://www.pzj.pl/plikoteka?type=1&field_kategoria_za_cznika_tid=98&field_kategoria_za_cznika_tid_1%5B%5D=101&keys


 

5. Program zawodów: 

 

18.09.2014 CZWARTEK 

godz. 17.00 - przegląd weterynaryjny dla konkursu nr 1, 2, 3, 4, 5, CEI1*, T1, T2 

godz. 19.00 – odprawa techniczna w siedzibie LKJ Lewada dla konkursów nr 1, 2, 3 ,4, 5,  CEI1*, T1, T2 

19.09.2014 PIĄTEK 

godz. 8.00  – konkurs nr 1 klasa CEN 1* (87,5 km) – MPJ i MJ w ramach konkursu CEI 1* 87,5 km na odbywających się równolegle 

zawodach międzynarodowych 

godz. 8.30 – konkurs nr 2 klasa N (87,5 km)  

godz. 9.00 – konkurs nr 3 klasa P (52,5 km) 

godz. 9.30 – konkurs nr 4 i T1  klasa L (30 km) – Zawody Krajowe (konkurs nr 4)  i Zawody Towarzyskie (konkurs nr T1) 

godz. 10.00 – konkurs nr 5 i T2 klasa LL (15 km) - Zawody Krajowe (konkurs nr 5) i Zawody Towarzyskie (konkurs nr T2) 

ok. godz. 16.00 – dekoracja dla zakończonych konkursów  

godz. 17.00 – przegląd weterynaryjny dla konkursu nr 6,7 oraz Zawodów Międzynarodowych 

godz. 19.00 – odprawa techniczna w siedzibie LKJ Lewada  dla konkursu nr 6 (MPS) , 7 oraz Zawodów Międzynarodowych  

 

Godzina 8:30 – start konkurs nr 2  (kl. N – 87,5 km) 

Bramki weterynaryjne:  37,5  km – obowiązkowy odpoczynek 40 min, 62,5  km – obowiązkowy odpoczynek 40 min., 87,5  km – meta 

Konkurs dla koni, które ukończyły 6 lat i zawodników od 14 roku życia. 

- tętno u konia nie może być wyższe niż 60 ud/min 

- konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 – 16 km/h 

- czas przejazdu poszczególnych odcinków (pętli) zamykany na bramce weterynaryjnej, a całego dystansu na linii mety 

- czas przedstawienia konia do badania po każdym odcinku oraz po przekroczeniu linii mety wynosi 20 min. 

Na ostatnich 500 m trasy (pętli) koń musi poruszać się chodem wyższym, niż stęp pod rygorem eliminacji. 

Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z regulaminem PZJ obowiązującym w dniu zawodów. 

 

Godzina 9:00 – start konkurs nr 3 (kl. P – 52,5 km) 

Bramki weterynaryjne: 37,5 km – obowiązkowy odpoczynek 40 min. 52,5 km – meta 

Konkurs dla koni, które ukończyły 5 lat i zawodników od 13 roku życia. 

- tętno maksymalne 60 ud/min. 

- czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej i na mecie – 20 minut 

- zawodnik ma możliwość dwukrotnego wejścia na bramkę weterynaryjną (z wyjątkiem bramki końcowej) 

- konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 - 16 km/h 

- czas przejazdu poszczególnych odcinków (pętli) jest zamykany na bramce weterynaryjnej a całego dystansu na linii mety 

- limit prędkości obowiązuje na każdej pętli oddzielnie 

Na ostatnich 500 m trasy (pętli) koń musi poruszać się chodem wyższym, niż stęp pod rygorem eliminacji. 

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów. 

 



Godzina 9:30 – start konkurs nr 4 i T1  (kl. L – 30 km) 

30 km – meta 

Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od 12 roku życia 

- tętno maksymalne 60 ud./min. 

- czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej wynosi 20 minut  

- konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 – 14 km/h  

- start indywidualny lub w grupach 2 – 3 osobowych  

- czas przejazdu jest zamykany na linii mety  

- przekroczenie normy czasu w górę i w dół powoduje eliminację 

Na ostatnich 500 m trasy (pętli) koń musi poruszać się chodem wyższym, niż stęp pod rygorem eliminacji. 

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów. 

 

Godzina 10:00 – start konkurs nr 5 i T2  (kl. LL – 15 km)  

15  km – meta 

Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od 12 roku życia 

- tętno maksymalne 60 ud./min. 

- czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej wynosi 20 minut  

- konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 – 14 km/h  

- start indywidualny lub w grupach 2 – 3 osobowych  

- czas przejazdu jest zamykany na linii mety  

- przekroczenie normy czasu w górę i w dół powoduje eliminację 

Na ostatnich 500 m trasy (pętli) koń musi poruszać się chodem wyższym, niż stęp pod rygorem eliminacji. 

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.  

 

20.09.2014 SOBOTA 

godz. 6.15 – konkurs nr 7 (kl. CEN 3* - 160 km) 

Bramki weterynaryjne: 37,5 km – obowiązkowy odpoczynek 40 min.  75 km  – obowiązkowy odpoczynek 40 min, 105 km – 

obowiązkowy odpoczynek 40 min., 130 km - obowiązkowy odpoczynek 50 min.  160 km – meta 

Konkurs dla koni, które ukończyły 7 lat i zawodników od 14 roku życia. 

- tętno maksymalne 64 ud/min. 

- czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej 20 min , a na mecie – 30 minut 

- zawodnik ma możliwość dwukrotnego wejścia na bramkę weterynaryjną (z wyjątkiem bramki końcowej) 

- konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 - 16 km/h 

- czas przejazdu poszczególnych odcinków (pętli) jest zamykany na bramce weterynaryjnej a całego dystansu na linii mety 

- prędkość minimalna w konkursie wynosi 12 km/h. 

- minimalna waga jeźdźca - seniora wynosi 75 kg. 

Na ostatnich 500 m trasy (pętli) koń musi poruszać się chodem wyższym, niż stęp pod rygorem eliminacji. 



Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów. 

 

godz. 7.00 – konkurs nr 6 – MPS w ramach konkursu CEI 2* 125 km na odbywających się równolegle zawodach 

międzynarodowych 

Bramki weterynaryjne: 37,5 km – obowiązkowy odpoczynek 40 min.  75 km  – obowiązkowy odpoczynek 40 min, 105 km – 

obowiązkowy odpoczynek 40 min., 125 km – meta 

Zawodnicy, którzy chcą być klasyfikowani w Mistrzostwach Polski Seniorów lub w Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców 

ORAZ w Zawodach Międzynarodowych (CEI2*, CEI1*)  zobligowani są do dokonania podwójnych zgłoszeń (CEI2*, CEI1* do PZJ, 

gdyż  od 01.10.2013 obowiązuje nas FEI Entry System; zgłoszenia na MPS i MPJ i MJ do organizatora LKJ Lewada) 

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.  

 

21.09.2014 Niedziela 

godz. 10.00 – uroczysta ceremonia zakończenia zawodów i wręczenie nagród dla zawodników startujących w  Zawodach 

Międzynarodowych i konkursach  Mistrzostw Polski Seniorów oraz Mistrzostw Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców 

 

6. Informacje o trasie:  

Pętle o długości:  10 km, 15 km oraz 37,5 km 

Podłoże: różnorodne drogi polne, kamieniste, trawiaste,  odcinki asfaltu. 

Różnie wzniesień: do 50 m 

Start i meta przy stajniach LKJ LEWADA 

 

7. Zebranie techniczne - czwartek, 18.09.2014 godz. 19.00 - dla konkursu nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz T1 i T2 

       - piątek, 19.09.2014 godz. 19.00 - dla konkursu nr 6, 7 

Stajnie będą gotowe od godz. 10.00 w czwartek 18.09. 2014, pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne. W ramach opłaty za boks 

Organizator zapewnia pierwszą ściółkę. Przy zgłoszeniach należy podać chęć zakupu dodatkowej ściółki – słoma 1 kostka 10 zł., siano 1 

kostka 10 zł, balot trocin 50 zł. Wcześniejszy przyjazd lub dłuższy pobyt należy uzgodnić z wyprzedzeniem i odnotować w zgłoszeniu.  

Cisza nocna w stajniach od 22.00 do 05.00. Organizator posiada ograniczoną ilość boksów, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

8. Zawodników i konie obowiązuje pełna dokumentacja zgodna z w/wym. przepisami. Świadectwo wet. 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 ubiór. W przypadku braków w dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie dopuszczona do startu w zawodach. Zawody 

rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi, przepisami w Dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych, przepisami 

Weterynaryjnymi i Regulaminem Rozgrywania Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne wydanym w 2014 r. oraz zgodnie z niniejszymi 

propozycjami.  

Klasyfikacja Mistrzostw Polski Seniorów będzie prowadzona w obrębie dwóch równolegle rozgrywanych konkursów na tym samym 

dystansie: krajowego oraz międzynarodowego. Pary startujące w konkursie CEI muszą spełniać wymogi FEI w zakresie kwalifikacji 

jeźdźca i konia, licencji międzynarodowej dla jeźdźca i konia oraz paszportu FEI dla konia. Pary startujące tylko w Mistrzostwach Polski 

Seniorów i Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców (konkurs krajowy) – wymogi dokumentacyjne zgodne z przepisami 

krajowymi i Regulaminem SRK.  Klasyfikacja Mistrzostw będzie wyłoniona wyłącznie z polskich zawodników. 

 

9. Warunki udziału w zawodach: 

Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków, 

zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych 

zdarzeń). 

 

 



10. Opłaty:  

Opłata organizacyjna za start w Zawodach Krajowych: 

w klasach  LL, L – 50 zł od konia, antydoping: 15 zł 

 w klasach  P, N, CEN3* – 100 zł od konia, antydoping: 15 zł 

MPJ i MPMJ – 250 zł od konia, antydoping: 15 zł (jeśli koń startuje tylko w CEN) lub MCP – 15 euro (jeśli również w CEI1*) 

Opłata organizacyjna za start w Mistrzostwach Polski Seniorów: 

100 euro od konia/ całe zawody , antydoping 15 zł (jeśli koń startuje tylko w CEN) lub MCP – 15 euro (jeśli również w CEI2*) 

Boks – 250 zł za całe zawody - słoma (organizator zapewnia pierwszą ściółkę) – ilość miejsc w stajni murowanej ograniczona- decyduje 

kolejność wpłat 

Boks – 320 zł za całe zawody – trociny (organizator zapewnia pierwszą ściółkę) 

Organizator posiada ograniczoną ilość boksów w stajni – decyduje kolejność zgłoszeń 

Podłączenie do prądu – 150 zł / za całe zawody 

 

Wszystkie opłaty należy wpłacać na konto i dowód wpłaty przestać faxem lub e-mailem wraz  ze zgłoszeniem ostatecznym.  

Konto klubu: 39 1060 0076 0000 3200 0120 0475  

UWAGA: Zgłoszenia koni, za które do dnia 01.09.2014 r. nie zostanie wniesiona opłata uważane będą za niepotwierdzone. 

 

11. Noclegi i wyżywienie 

1.  LKJ "LEWADA" – tylko wyżywienie - 15zł śniadanie, 25zł obiad, 15zł kolacja  - 700 m od stajni 

Na terenie zawodów w godzinach startów będzie funkcjonował dodatkowo bufet. 

2. Gmina Polska Cerekiew – noclegi na nowym ośrodku przy stajniach, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, tel. +48 77 480 14 60  

3. Stadnina Koni Chrósty – odległość 10 km, ul. Ligocka 25, 47-280 Pawłowiczki, tel.  + 48 77 487 46 22 

4. RESTAURACA DWOREK - odległość 12,5 km, ul. Wygon 3, 47-415 Szonowice, tel.+ 48 501 175 396,  

 www.restauracja-dworek.pl 

5. HOTEL ADA - odległość 12 km, ul. Głogowska 1, Większyce, tel.  +48 77 472 21 21, www.hotelada.pl 

6. AGROTURYSTYKA „U Sylwii” - odległość 5 km, ul. Planetorza 29, 47-253 Cisek, tel.  48 501 210 328, www.agro-sylwia.pl 

7. AGROTURYSTYKA „U Donaty” - odległość 5 km, ul. Nowa 68, 47-253 Cisek, tel. 48 601 811 334, www.udonaty.pl 

8. FLORRES - odległość 10,5 km, ul. Nowa 1 a, 47-280 Pawłowiczki, tel. +48 693 232 873, www.florres.pl 

9.  Hotel COURT – odległość 20 km, Bolesława Śmiałego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, tel.77 481 05 00, www.court.pl 

 

12. Nagrody*: Organizator zapewnia flot’s dla koni oraz puchary, nagrody i upominki dla zwycięskich par. 

Pula nagród na  Mistrzostwa Polski Seniorów - 3000 zł, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców – 1500 zł, Zawody Krajowe- 

nagrody rzeczowe zapewnione przez organizatora.  

Sponsorzy: 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, rezygnacji z organizacji konkursu w przypadku 

zgłoszenia mniej niż 3 par do danej klasy konkursu. 

12. Zasady rozgrywania konkursów krajowych – wg obowiązującego Regulaminu Dyscypliny Rajdów 

 

 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez Przewodniczącego Komisji SRK PZJ i Biuro PZJ  

Warszawa, dn.19-08-2014 

 

 

 

http://www.restauracja-dworek.pl/
http://www.florres.pl/
http://www.court.pl/


Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia  

FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z 

Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej ani 

wpływom komercyjnym.  

1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.  

a) Prawidłowe postępowanie z koniem  

Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem oraz nie mogą zaburzać jego dobrostanu. Nie 
będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie, które może spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia podczas trwania zawodów lub poza nimi.  

b) Metody treningowe  

Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwościom fizycznym i poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny. Nie 

mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach, lub do których konie nie zostały odpowiednio przygotowane.  

c) Kucie i sprzęt  

Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała.  

d) Transport  

Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze 
wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez  

kompetentnych kierowców. Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem.  

e) Przejazd  

Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne przerwy na odpoczynek z dostępem do pożywienia i wody 

- zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI.  

2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni do zwodów.  

a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje  

Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać udział w zawodach.  

b) Stan zdrowia  

Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej występujących zaburzeń nie może zostać 

dopuszczony do startu lub kontynuować udziału w zawodach, jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii  

c) Doping i leczenie  

Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie tolerowane  

Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w 

zawodach.  

d) Zabiegi chirurgiczne  

Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników 

uczestniczących w zawodach.  

e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie  

Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem.  

f) Nadużycie pomocy  

Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.).  

3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia  

a) Tereny zawodów  

Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni. Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z myślą o 
bezpieczeństwie konia.  

b) Podłoże  

Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące 

prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie, skład i utrzymanie nawierzchni.  

c) Ekstremalne warunki pogodowe  



Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być zagrożone dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą być 

zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu przejazdu w konkursie.  

d) Stajnie podczas zawodów  

Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających wymiarach dla typu i usposobienia konia. Zawsze musi 

być dostępna czysta, dobrej jakości i odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i woda gospodarcza.  

e) Odpowiednia kondycja do podróży  

Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi FEI.  

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu 
kariery sportowej.  

a) Leczenie weterynaryjne  

Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, 

jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz weterynarii musi zbadać konia.  

b) Skierowanie do kliniki dla koni  

W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki dla koni w celu dalszego diagnozowania i 
leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko-weterynaryjną.  

c) Urazy podczas zawodów  

Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkursów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być 

dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów.  

d) Eutanazja  

Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia, koń może zostać poddany eutanazji przez lekarza 

weterynarii, tak szybko, jak to możliwe.  

e) Emerytura  

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i przejściu na emeryturę.  

5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie 
opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.   

 


