SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW
NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH 2020
Pełnoletni kandydaci, w terminie do dnia 02.02.2020 r., winni wnieść opłatę za szkolenie oraz złożyć wniosek o nadanie
uprawnień do trenowania koni wyścigowych (galopem lub kłusem), na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniami
wskazanymi w Zarządzeniu Prezesa PKWK nr 2/2015. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia opłaty za szkolenie.

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem http://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/







Termin szkolenia: 08.02.2020 - 21.03.2020 r.
Opłata za udział w szkoleniu wraz z egzaminem końcowym wynosi: 1.000 złotych od osoby.
Koszty dojazdu, noclegów i pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK oraz na SGGW.
Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz materiały dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w
zakładce "Prawo wyścigowe" oraz "Informacje wyścigowe".
Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu są maksymalnie 2 dni nieobecności na szkoleniu!
Kontakt w sprawie szkolenia: Jakub Kasprzak, Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych, tel. 22 843-10-34, j.kasprzak@pkwk.org

HARMONOGRAM SZKOLENIA
Termin
SOBOTA
8 lutego 2020
od godz. 10.00

NIEDZIELA
9 lutego 2020
od godz. 10.00

SOBOTA
15 lutego 2020
od godz. 10.00
NIEDZIELA
16 lutego 2020
od godz. 10.00
SOBOTA
29 lutego 2020
od godz. 10.00
NIEDZIELA
1 marca 2020
od godz. 10.00

Prowadzący
Jakub Kasprzak

Jakub Kasprzak
Maria Werenowska

Małgorzata Łojek

Małgorzata Łojek
Zajęcia na SGGW
dr K. Barszcz
Małgorzata Łojek

Katarzyna Kozłowska

SOBOTA
7 marca 2020
od godz. 10.00

Krzysztof Wolski

NIEDZIELA
8 marca 2020
od godz. 10.00

Krzysztof Wolski

SOBOTA
14 marca 2020
od godz. 10.00

Jacek Łojek

NIEDZIELA
15 marca 2020
od godz. 10.00

SOBOTA
21 marca 2020
od godz. 10.00

Jakub Kasprzak

Jakub Kasprzak

dr Joanna Szwast
zajęcia praktyczne
Katarzyna Kozłowska

Andrzej Szydlik

Jakub Kasprzak

Niedziela - 22 marca 2020 g. 10:00
Termin do ustalenia

Temat
 Ogólna wiedza o wyścigach konnych: historia wyścigów konnych, barw wyścigowych, gonitw klasycznych; terminologia,
dokumentacja hodowlana i wyścigowa, statystyki, rodowody, księgi stadne, biuletyny PKWK, wiadomości wyścigowe,
przeglądy hodowlane, aukcje koni i katalogi aukcyjne, wydawnictwa, periodyki, etc.
 PRAWO WYŚCIGOWE (Ustawa o wyścigach konnych, Regulamin wyścigów konnych i inne rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi).
 PROTESTY - podstawy prawne, podstawy faktyczne, podmioty uprawnione, termin, tryb, elementy protestu – formułowanie
protestu ustnie i na piśmie, rozpoznawanie protestów, orzeczenie w przedmiocie protestu, protesty oczywiście bezzasadne,
tryb odwoławczy, analiza przypadku.
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA - podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, katalog przewinieo
dyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności trenerów, postępowanie wyjaśniające, przebieg i
stosowane przepisy proceduralne, uprawnienia Komisji Technicznej w postępowaniu dyscyplinarnym, podstawowe
uprawnienia obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym, katalog kar dyscyplinarnych, tryb odwoławczy, analiza przypadku.
 Podstawowe zagadnienia z zakresu hodowli koni i genetyki.
 Ogólne zasady żywienia, rola wody i dodatków paszowych (pasze treściwe i objętościowe, normy paszowe).
 Żywienie koni wyścigowych.
 Trening koni w zależności od rasy, rozwoju, wieku i predyspozycji.
 Trening wytrzymałościowy i szybkościowy.
 Kryteria doboru jeźdźca/powożącego.
 Budowa anatomiczna a motoryka, wady pokrojowe i ich konsekwencje.
 Fizjologia treningu.
 Budowa kopyta i podstawy podkownictwa.
 Wybór koni do treningu (rodowód; budowa, etc.).
 Przygotowanie koni do startów (trening - nie musi byd bardzo szczegółowo, utrzymanie formy koni, zabiegi pielęgnacyjne i
fizjologiczne).
 Opieka nad koomi po gonitwie (z naciskiem na aspekt fizjologiczny).
 Najczęstsze problemy związane z koomi w trakcie pracy trenera.
 Opieka nad koomi kontuzjowanymi (rekonwalescencja, najczęstsze urazy, postępowanie i powrót do treningu).
 Szczegółowy plan gonitw.
 Systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw.
 Zapisywanie koni do gonitw.
 Wagi noszone przez konie w gonitwach.
 Rodzaje ulg i nadwag.
 Regulaminy organizatorów, roczne plany gonitw.
 Światowe tory, gonitwy, jeźdźcy, hodowcy, konie i uzyskiwane czasy.
 Wymogi dotyczące startu konia za granicą.
 Dobrostan zwierząt a wyścigi.
 Doping, antydoping, praktyki zabronione.
 Profilaktyka (szczepienia, odrobaczanie).
 Transport koni i wymagana dokumentacja.
Stajnia wyścigowa TOR SŁUŻEWIEC
 Cechy psychofizyczne jeźdźców i powożących.
 Charakterystyka cech psychofizycznych jeźdźca.
 Cele i zasady szkolenia młodych jeźdźców.
 Relacje trener: - hodowca, - właściciel, - jeździec, - komisja techniczna, - sędziowie techniczni.
 Teoria a praktyka w treningu koni wyścigowych
 Relacje trener: - hodowca, - właściciel, - jeździec, - komisja techniczna, - sędziowie techniczni;
 Podsumowanie najważniejszych zagadnieo

EGZAMIN PISEMNY

EGZAMIN USTNY

