ZARZĄDZENIE NR 06/2022
PREZESA PoLsKIEGo KLUBU wYŚCIGÓw

KoNNYCH

z dnĺa 01 lcwietnĺa2022 r.
w spľawie wymogów weterynaryjnych dla koni bĺoľącychudzĺałw wyścigach
ľozgrywanych na teľenie Rzeczpospolitej Polskiej
Zgodníe z $47 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dĺĺa24marca 2016 t. w
spľawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18.04.2016 r. poz. 536), dotyczącym ''Identyfikacji koni''
oraz art. 23 Międzynarodowego Porozumienia na temat Hodowli, Wyścigów iZal<ładőw Wzajemnych
(International Agreement on Bľeeding, Racing and Wagering), którego sygnataľiuszem jest Polski Klub
Wyścigów Konnych, wprowadza się, co następuje:

1.

Ż.
3.
4.
5.

s1.

Konie bioľące udziałw gonitwach obowiązuje następujący schemat szczepieńpľzeciwko grypie:

I)

szczepíenie podstawowe (bazowe):

a) pierwszeszczepienie,
b) drugie szczepieĺie _ nie wcześniej ĺiŻ2I dnia i nie póŹniej, niŻ 60 dnia od daty

pieľwszego
szczepíenía;
c) trzęcię szczepienie _ nie wcześniej níŻI20 dnia i nie później, niz 180 dnia od daty drugiego
szczepienia;
Kolejne szczepienie przypominąące, w celu utrzymania odpomościmusi zostaó wykonane zgodnĺe ze
schematem zastosowanej szczepionki dopuszczonej do obrotu, ale nie pőźniej, niz 12 miesięcy od daty
o statnie go szczepíenia.
Szczepionki dopuszczone do obrotu wpisane są do Rejestru PľođuktówLeczĺiczych Dopuszczonych do
obľotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej' dostępnego pod adľesem stľony
inteľnetowej

:

https://pub.ľejestrymedyczne.csioz"gov.pI/?AspxAutoDetectCookieSupporFl#results

Zaleca się, aby szczepieĺia przypominające były wykonywane w minimalnym okľesie podanym przez

pľoducenta szczepionek.
Żadĺe szczepienie pľzypominające nie może się odbyó pőźniej,niŻĺa7 ďniprzed staľtem w gonitwie.

1. Innę szczepienia

s2

(np. przeciwko wściękliŹnieczy wirusowemu ronieniu klaczy) muszą

byó

pľzeprowadzone stosownie do aktualnych przepisów Ministeľstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W związkllz występowaniem ognisk Heľpesvirusazaleca się szczepienie koni pľzeciwko EHV.

2.

s3
przyjeŻdŻające na wyścigi oľganizowane w Polsce' muszą posiadaó aktualne badanie z
ujemnym wynikiem w kierunku niedokrwistości zakuŻnej koni' wykonane nie wcześniej, niz 30 dni przed
staľtem.
Data ostatniego badania serologicznego w kieľunku niedokľwistoścízakuŹnej koni musi być wpisana i
poświadczona w paszpoľcie konia przęz uprawnionego lekarza weterynaľii.
Inne badania wykonywane są zgodnie z aktualnymi przepisami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1. Konie z zagraricy

2.
3.

Zarządzenie wchodzi w

s4

Ęcie z dniem podpisania.
Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kerzek

