Polskie Towarzystwo Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej
i

Polski Klub Wyścigów Konnych

Forma konia jak osiągnąć najlepszy wynik

PTWiHKPKA i PKWK zapraszają na szkolenia
I. Monitoring treningu i forma koni wyścigowych
1. Omówienie podstawowych parametrów koniecznych do monitorowania
podczas treningu
2. Hematologia i biochemia – najważniejsze wskaźniki zdrowia u koni
3. Indywidualny profil metaboliczny – jak opracować efektywny profil
treningowy u konia wyścigowego
Prowadząca: Magdalena Sobczyńska-Wołejszo EQUS-SANUS
II. Psychologia konia – metody naturalne na wyścigach
1. Przedstawienie naturalnych metod zmniejszenia stresu przed wyścigami
2. Kilka sposobów odczulenia konia na czynniki stresogenne – habituacja
3. Kontrola emocji i uczuć – czyli jak zdobyć skupienie i uwagę konia
Prowadząca: Lidia Kacperska CENTRUM ZDROWIA KONIA
III. Wrzody a stres u koni w treningu wyścigowym oraz kolka, jej przyczyny i
sposoby zapobiegania
1. Mechanizm powstawania wrzodów – diagnostyka, leczenie i zapobieganie
chorobie wrzodowej
2. Badanie gastroskopowe – prezentacja
3. Profilaktyka i leczenie kolek
4. Pierwsza pomoc w przypadku kolki – jak postępować w nagłych wypadkach
w oczekiwaniu na lekarza weterynarii
Prowadzący: Paweł Dukacz CENTRUM ZDROWIA KONIA
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Doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie w trakcie badań z fizjologii wysiłku
koni w treningu wyścigowym, autorka
publikacji w wydawnictwach jeździeckich,
uczestniczka konferencji i szkoleń z zakresu
fizjologii koni i fizjoprofilaktyki, ukończyła trzy
stopnie kursu masażu i stretchingu koni.
Właścicielka EQUUS-SANUS, aktualnie
zajmuje się fizjoterapią, monitorowaniem
treningu sportowego koni, konsultantka i
doradca z zakresu żywienia i dietetyki.
Przeprowadzone szkolenia:
- szkolenia w zakresie monitoringu koni
przygotowywanych do WKKW i rajdów
długodystansowych.
- stworzenie autorskiego programu Pilates dla
jeźdźców.
Lekarz weterynarii, specjalista chorób koni,
instruktor jazdy konnej, były wykładowca
SGGW, autor wielu publikacji w
wydawnictwach naukowych i jeździeckich,
uczestnik licznych konferencji krajowych i
zagranicznych o tematyce weterynaryjnej.
Odbył staże w Szpitalu dla Koni na Służewcu,
Pferdeklinik den Heyberg oraz Pferdeklinik
Kerken w Niemczech. Aktualnie związany z
Centrum Zdrowia Konia.
Przeprowadzone szkolenia:
- cykl szkoleń w ramach Uniwersytetu
Jeździeckiego
Inżynier zootechniki, technik weterynarii,
instruktorka jeździectwa, hipoterapeutka,
uczestniczka szkoleń i kursów z jeździectwa i
metod naturalnych oraz imprintingu źrebiąt.
Aktualnie związana z Centrum Zdrowia Konia.
Przeprowadzone szkolenia:
- wykładowca Wyższej uczelni Collegium
Humanitatis na kierunku psychologia zwierząt,
- współtwórczyni autorskiego programu
szkolenia klikerowego koni (w ramach których
odbyły się warsztaty w Pensjonacie Lidkowo),
- cykl szkoleń w ramach Uniwersytetu
Jeździeckiego z zakresu podstaw psychologii
koni
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