ZARZĄDZENIE NR 06/2021
PREZESA POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
z dnia 01 kwietnia 2021 r.
w sprawie wymogów weterynaryjnych dla koni biorących udział w wyścigach
rozgrywanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Zgodnie z §47 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w
sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18.04.2016 r. poz. 536), dotyczącym "Identyfikacji koni"
oraz art. 23 Międzynarodowego Porozumienia na temat Hodowli, Wyścigów i Zakładów Wzajemnych
(International Agreement on Breeding, Racing and Wagering), którego sygnatariuszem jest Polski Klub
Wyścigów Konnych, wprowadza się, co następuje:
§ 1.
1. Konie biorące udział w gonitwach obowiązuje następujący schemat szczepień przeciwko grypie:
1) szczepienie podstawowe (bazowe):
a) pierwsze szczepienie,
b) drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21 dnia i nie później, niż 60 dnia od daty pierwszego
szczepienia;
c) trzecie szczepienie – nie wcześniej niż 120 dnia i nie później, niż 180 dnia od daty drugiego
szczepienia;
2. Kolejne szczepienie przypominające, w celu utrzymania odporności musi zostać wykonane zgodnie ze
schematem zastosowanej szczepionki dopuszczonej do obrotu, ale nie później, niż 12 miesięcy od daty
ostatniego szczepienia.
3. Szczepionki dopuszczone do obrotu wpisane są do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do
Obrotu
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
dostępnego
pod
adresem
strony
internetowej: https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1#results
4. Zaleca się, aby szczepienia przypominające były wykonywane w minimalnym okresie podanym przez
producenta szczepionek.
5. Żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później, niż na 7 dni przed startem w gonitwie.
§2
1. Inne szczepienia (np. przeciwko wściekliźnie czy wirusowemu ronieniu klaczy) muszą być
przeprowadzone stosownie do aktualnych przepisów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. W związku z występowaniem ognisk Herpesvirusa zaleca się szczepienie koni przeciwko EHV.
§3
1. Konie z zagranicy przyjeżdżające na wyścigi organizowane w Polsce, muszą posiadać aktualne badanie z
ujemnym wynikiem w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni, wykonane nie wcześniej, niż 30 dni przed
startem.
2. Data ostatniego badania serologicznego w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni musi być wpisana i
poświadczona w paszporcie konia przez uprawnionego lekarza weterynarii.
3. Inne badania wykonywane są zgodnie z aktualnymi przepisami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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