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Specjalistyczne szkolenie dla kandydatów 
na trenerów koni wyścigowych (kłusem) - 2015 

 

Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni kłusem zawierający 

imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i telefon wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, 

że nie została wobec niego prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt 6 

ustawy o wyścigach konnych z dnia 18.01. 2001 roku (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.) 

 

Szkolenie trwa 8 dni: 7-8, 14-15, 21-22 i 28 lutego oraz 1 marca. Zajęcia odbywają się w sali 

konferencyjnej PKWK w godzinach 10.00 – 16.00. 

 

Opłata za udział w szkoleniu i egzamin końcowy wynosi: 750 złotych od osoby. Koszty dojazdu 

i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 
GODZINOWY PLAN ZAJĘĆ  
 
sobota, 7 lutego 2015 roku 
godz. 10.00-16.00 prowadzący: JAKUB KASPRZAK 
- ogólna wiedza o wyścigach kłusaków, w tym historia wyścigów; terminologia, dokumentacja hodowlana 

i wyścigowa, statystyki, rodowody, księgi stadne, biuletyny PKWK, wiadomości wyścigowe, aukcje koni 

i katalogi aukcyjne, wydawnictwa, periodyki, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków 

(SHiUK, Europejska Unia Kłusa (UET), światowe tory wyścigowe, etc. 

 
niedziela, 8 lutego 2015 roku 
godz. 10.00 – 16.00 prowadzący: JAKUB KASPRZAK 

- prawo wyścigowe (Ustawa o wyścigach konnych, Regulamin wyścigów konnych i inne 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 

 
sobota, 14 lutego 2015 roku 
godz. 10.00 – 16.00 prowadzący: lek. wet. MACIEJ POSŁUSZNY 

- profilaktyka (szczepienia, odrobaczanie) 

- transport koni i wymagana dokumentacja 

- podstawowe schorzenia koni wyścigowych i profilaktyka 

 
niedziela, 15 lutego 2015 roku 
godz. 10.00 – 16.00 prowadząca: MAŁGORZATA ŁOJEK 

- podstawowe zagadnienia z zakresu hodowli koni i genetyki 

- rasy koni (szczególnie pełna krew angielska, czysta krew arabska) 

- zasady żywienia, rola wody i dodatków paszowych (pasze treściwe i objętościowe, normy paszowe) 

- żywienie koni wyścigowych 

 
sobota, 21 lutego 2015 roku  
godz. 10.00 – 16.00 prowadzący: JAKUB KASPRZAK 

- szczegółowy plan gonitw 

- systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw 

- zapisywanie koni do gonitw 

- regulaminy organizatorów 

- charakterystyka cech psychofizycznych powożącego 

- kryteria doboru powożącego 

- relacje trener: - hodowca, - właściciel, - jeździec, - komisja techniczna, - sędziowie techniczni; 
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niedziela, 22 lutego 2015 roku 
godz. 10.00 – 16.00 prowadząca: MAŁGORZATA ŁOJEK 

- budowa anatomiczna a motoryka, wady pokrojowe i ich konsekwencje, 

- fizjologia treningu 

- budowa kopyta i podstawy podkownictwa 

 
sobota, 28 lutego 2015 roku  
godz. 10.00 – 16.00 prowadzący:  

- budowa anatomiczna a motoryka, wady pokrojowe i ich konsekwencje, 

- trening koni w zależności od rozwoju, wieku i predyspozycji 

- trening młodych koni 

- trening wytrzymałościowy i szybkościowy 

 
niedziela, 1 marca 2015 roku 
godz. 10.00 – 16.00 prowadzący:  

- budowa anatomiczna a motoryka, wady pokrojowe i ich konsekwencje, 

- trening koni w zależności od rozwoju, wieku i predyspozycji 

- trening młodych koni 

- trening wytrzymałościowy i szybkościowy 

 
Szkolenie zakończy egzamin, który odbędzie się w dniach 21-22 marca od godziny 10.00 w sali 

konferencyjnej PKWK. 

 

 


