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KOLEGIUM SĘDZIÓW
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Temat
a. Zagadnienia prawne:
 ustawa o sporcie kwalifikowanym;
 ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;
 rozporządzenie ministra zdrowia;
 statut Polskiego Związku Jeździeckiego;
 przepisy ogólne PZJ;
o cel stosowania przepisów;
o omówienie zawartości przepisów.
 przepisy o sędziach PZJ.
 funkcje jakie można pełnić z 3 klasą sędziowską
b. Osoby oficjalne na zawodach, ich liczba i zależności:
 komisja sędziowska;
o struktura komisji;
o odpowiedzialność;
o podział zadań;
o dokumentacja;
 delegat techniczny;
 budowniczy krosu i toru
 komisja weterynaryjna
 komisja odwoławcza
a. Komisarz zawodów;
o praca zespołu komisarzy;
o odpowiedzialność;
o współpraca z komisją sędziowską;
o funkcje komisaryczne na zawodach wkkw
b. Rząd i strój – przepisy i sposób kontroli ich przestrzegania
Okrucieństwo wobec koni:
 Definicja i rodzaje;
Organizacja zawodów jeździeckich:
 wymagane zgody i obowiązkowe powiadomienia;
 wymagana dokumentacja;
 obowiązki organizatora zawodów;
 warunki techniczne zawodów w WKKW:
 obowiązki delegata technicznego i szefa komisarzy przed
zawodami.
Podstawy teorii jazdy konnej
 chody
 skala wyszkolenia konia
 figury na ujeżdżalni
 postawa i dosiad zawodnika
 skala wyszkolenia jeźdźca
 pomoce, wyczucie jeździeckie, oddziaływanie
 półparady i parady
 przejścia
 kontakt – definicja kontaktu
 postawienie na pomoce
 ustawienie i zgięcie
Przepisy i regulaminy próby ujeżdżenia
 Odniesienie do przepisów „czystego” ujeżdżenia;
 Cel próby
 Oceny na czworoboku;
 Rodzaje programów;
 Pomyłki ;
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 Powody eliminacji i obowiązujące procedury
 Obliczanie wyniku w procentach i przeliczanie na punkty karne;
Pełnienie funkcji sekretarza sędziego:
 Obowiązki sekretarza sędziego;
 Wyposażenie sekretarza
 Sposób wypełniania arkuszy sędziowskich
Przepisy i regulaminy dotyczące próby terenowej:
 Cel próby
 Rola sędziego przeszkodowego
 Wyposażenie sędziego przeszkodowego
 Ustawienie sędziego przeszkodowego
 Rodzaje przeszkód terenowych
 Błędy w trasie
 Przejazdy obowiązkowe
 Pomoc niedozwolona
 „Stoping points”
 Powody eliminacji
 Definicje i przykłady graficzne wyłamania, wolty, upadki,
nieposłuszeństwa
 Niebezpieczna jazda
Przepisy i regulaminy dotyczące próby skoków:
 Cel próby
 Dystans i szybkość
 Parkury i ich wymiary
 Przeszkody na rozprężalni
 Przeszkody na parkurze, rodzaje kłódek
 Kary za błędy
 Powody eliminacji
Zarządzanie kryzysowe i nieprzewidziane okoliczności:
 Kwalifikacja zdarzeń;
 Zgłaszanie zdarzeń przez zawodnika, osobę oficjalną
Przepisy weterynaryjne
 Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów
 Obowiązkowe badania weterynaryjne
 Badanie koni podczas przyjazdu, przegląd koni
Egzamin końcowy:
 Egzamin pisemny lub ustny
 Omówienie wyników - dyskusja
Razem
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