Protokół posiedzenia RSJ z dnia 25.02.2019
Protokół nr3/2019

Warszawa dn. 25.02.2019

Dnia 25.02.2018 w siedzibie PZJ odbyło się spotkanie RSJ
W spotkaniu udział wzięli:
Ze strony RSJ
Jan Ratajczak
Anna Piasecka
Maciej Wojciechowski
Jacek Wodyński
Ze strony Zarządu PZJ
Marta Polaczek-Bigaj – Wice Prezes Zarządu PZJ ds. Szkolenia
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 09.30
1.Omówiono sprawy związane ze spotkaniem w sprawie istotnych zmian proceduralnych
dotyczących regulaminu odznak jeździeckich z Przewodniczącymi WKE
2.Omówiono sprawy związane z trwającym skróconym kursem instruktorów sportu jeździeckiego
trwającym w Małopolsce
3.Omówiono kwestie przygotowania szkoleń dla egzaminatorów Odznak Jeździeckich zakończonych
egzaminem testowym
4.Omówiono potrzebę zunifikowania i dostosowania szkoleń licencyjnych oraz zróżnicowania ich
względem poziomu dla bezpośrednich odbiorców
5. RSJ rekomenduje potrzebę poszerzenia możliwości prowadzenia wszelakich form szkoleń dla kadr
instruktorsko trenerskich w oparciu o propozycje i oferty złożone przez : pana K. Kierzka, D.
Waligórskiego, Akademie Przyrodniczą w Lublinie, Pomorski WZJ, Dolnośląski WZJ
6.RSJ po spotkaniu z panem Z. Czaplickim postanowiła rekomendować jego wniosek do Zarządu PZJ w
sprawie jednorazowego porozumienia dotyczącego egzaminu IJP oraz ISP w Gałkowie we wrześniu
ubiegłego roku pod warunkiem dostarczenia wymaganej dokumentacji

Od godziny 12.00 rozpoczęło się spotkanie RSJ i Przewodniczących WKE.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Wojewódzkich Komisji Egzaminacyjnych za
wyjątkiem woj. Lubuskiego.
1.Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych Przewodniczący RSJ pan Jan Ratajczak

2. Pan Maciej Wojciechowski przedstawił ogólne zarysy zmian w regulaminie odznak jeździeckich
mającym wejść w żyjcie z dniem 01.04.2019
3. Następnie przedstawiciele WKE zadawali pytania i zgłaszali wnioski dotyczące egzaminów w
kontekście wprowadzanych zmian i tak:
Sporo emocji wywołało pozostawienie wieku 7 lat w odznace brązowej’, jak również – brak zapisu o
możliwości zwolnienia z części skokowej w brązowej odznace dla ludzi powyżej 45 roku życia.
Poddano pomysł o stworzeniu odznaki „III wieku”
Postulowano obligatoryjne wprowadzenie odznaki „ jeżdżę konno „ przed brązową
Zwrócono uwagę, iż w regulaminie powinien znaleźć się zapis o nieposzlakowanej opinii jaką
powinien cechować się egzaminator.
Wprowadzono korektę w wysokościach przeszkód ; Brąz 70cm, Srebro 80cm, złoto 90cm.(kuce 10
cm niżej)
Sugerowano również ustalenie ściślejszych i bardziej doprecyzowanych ram dla oceny
egzaminowanych, tak abyśmy w miarę ujednolicili ocenę wystawianą przez egzaminatorów. ( do
brązowej odznaki bezpieczeństwo, powyżej przygotowanie i gotowość do startów w klasie P i dalej ).
Ustalono konieczność zorganizowania zebrania RSJ i CKE z przewodniczącymi WKE i na przełomie
Październik – Listopad br. celem podsumowania funkcjonowania systemu odznak i wprowadzeniem
niezbędnych poprawek i udoskonaleń .
Ustalono terminy szkoleń dla egzaminatorów:
1. 04.03.2019r – Michałowice, rozpoczęcie godzina 16.00
2. 11.03.2019r – Poczernin, rozpoczęcie godzina 11.00
3. 18.03.2019r – województwo pomorskie, lokalizacja w trakcie ustalania
4. 18.03.2019r – Wrocław – Partynice, rozpoczęcie godzina 11.00
5. 25.03.2019r – Poznań, lokalizacja w trakcie ustalania.
Na tym spotkanie zakończono

