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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego
obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w
zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków
nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren
zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich
bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy
z koniem.
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Artykuł 1. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejsze przepisy określają zasady funkcjonowania delegata technicznego w zakresie zdobywania
uprawnień i licencji oraz pracy na zawodach krajowych w dyscyplinie skoki przez przeszkody.
2. Ilekroć w niniejszych przepisach używa się sformułowania zawody krajowe należy przez to rozumieć
zawody regionalne lub ogólnopolskie wymienione w kalendarzu zawodów WZJ lub PZJ.
3. Wszelkie wytyczne odnośnie osób oficjalnych na zawodach międzynarodowych określają przepisy
Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI).
Artykuł 2. DELEGAT TECHNICZNY NA ZAWODACH
1. Delegat techniczny jest osobą oficjalną na zawodach, na których pełni swoją funkcję.
2. Delegat techniczny jest odpowiedzialny za sprawdzenie zgodności przeprowadzania zawodów z
przepisami jeździeckimi oraz propozycjami zawodów.
3. Nadzoruje poprawności obliczenia wyników , składa raport i doradza komisji sędziowskiej w
sprawach podlegających jej decyzji.
4. Zdaje raport Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej o gotowości stosownego toru przeszkód do
rozpoczęcia konkursu. Następnie zajmuje się nadzorem nad warunkami technicznymi i
administracyjnymi zawodów oraz asystuje i doradza komisji sędziowskiej, komisji weterynaryjnej i
komitetowi organizacyjnemu
5. Delegat techniczny może mieć do pomocy asystenta.
6. Delegat techniczny i jego asystent nie mogą startować jako zawodnicy w zawodach, na których
pełnią oficjalnie swoje funkcje.
Artykuł 3. KRAJOWY DELEGAT TECHNICZNY
1. Krajowym delegatem technicznym w dyscyplinie skoki przez przeszkody może zostać osoba:
1.1. pełnoletnia
1.2. posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;
1.3. spełniająca warunki:
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
korzystająca z pełni praw publicznych;
która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów
PZJ;
która pisemnie wyrazi zgodę na poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej
przepisami PZJ;
która zda egzamin
która posiada aktualne uprawnienia sędziowskie przynajmniej 1 klasy w dyscyplinie skoki przez
przeszkody oraz posiada 1 licencję gospodarza toru w skokach.
Artykuł 4. PROMOTOR
1. Promotorem jest delegat techniczny znajdujący się na liście promotorów, prowadzonej przez
Kolegium Sędziów PZJ.
2. Promotorzy są uprawnieni do prowadzenia wszelkich rodzajów szkoleń i egzaminów.
3. Promotorów powołuje i odwołuje Kolegium Sędziów PZJ;
4. Lista promotorów jest publikowana na stronie PZJ.

Artykuł 5. SZKOLENIA DELEGATÓW TECHNICZNYCH
1. Rodzaje szkoleń:
1.1. kursy podstawowe;
1.2. seminarium doszkalające.
2. Szkolenia mogą organizować: PZJ, WZJ oraz promotorzy.
3. Nadzór nad szkoleniami oraz egzaminami sprawuje Kolegium Sędziów PZJ.
4. Komisję egzaminacyjną stanowi wykładowca lub wykładowcy przeprowadzający szkolenie.
Wykładowcą musi być osoba posiadająca status Promotora.
5. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat musi zaliczyć praktykę u Promotora.

