Protokół nr.3 RSJ/2017
z telekonferencji Rady Szkolenia Jeździeckiego
w dniu 07.12.2017r.

W telekonferencji udział wzięli:
Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Ferenstein, Roman Ruciński, Małgorzata Brodziak
Krzysztof Tomaszewski, Marek Lewicki
Zebranie prowadził: Hubert Szaszkiewicz
Protokołowała: Małgorzata Brodziak
Początek – godzina 8.00 Zakończenie – godzina 9.30
Rada Szkolenia Jeździeckiego na telekonferencji podjęła następujące decyzje i przyjęła
następujące uchwały:
Ad.1
Uchwała nr.1/3/2017 z dnia 07.12.2017r.
RSJ na wniosek WZJ: Dolnośląskiego, Pomorskiego i Lubuskiego przedłuża tzw.
ABOLICJĘ do dnia 31.03.2018r. Równocześnie zostają zatwierdzone terminy
następujących szkoleń systemowych:
- Barłomino w terminie 12-13.12.2017r.
- Wrocław w terminie 05-06.01.2018r.
- Drzonków w terminie 08-09.01.2018r.
Ad.2
Uchwała nr 2/3/2017 z dnia 07.12.2017r.
Kandydaci na kursy IJP muszą uzyskać skierowanie przez macierzysty WZJ pozytywnie
zaopiniowane przez Mentora albo Wojewódzkiego Koordynatora Sportowego lub jego
zastępcę.
Ad.3
Uchwała nr.3/3/2017 z dnia 07.12.2017r.
RSJ postanowiła zmienić zapis dotyczący składu komisji egzaminacyjnych na tytuły
instruktorskie. Na egzaminach na stopnie IJP i ISP. Jeżeli kurs organizowany jest przez
podmiot spoza struktur WZJ lub PZJ skład komisji egzaminacyjnej jest trzyosobowy t.j.
1. Szef WKE
2. Członek RSJ
3. Członek CKE
W przypadku gdy kurs organizowany jest przez podmiot wchodzący w struktury WZJ lub
PZJ skład komisji egzaminacyjnej .
1. Szef WKE
2. Członek WKE

3. Członek CKE
Ad.4
Rada postanowiła o konieczności przypomnienia wszystkim WZJ o jak najszybszym
podpisaniu umów z PZJ dotyczących organizacji kursów instruktorskich. Dodatkowo o
uzupełnieniu listy koordynatorów, oraz umieszczeniu jej na swoich stronach
internetowych z podaniem numerów kontaktowych do wyznaczonych WKS.
Ad.5
Rada postanowiła w sprawie kursów na IS – ścieżka zawodnicza /Wariant B/.
Wszyscy kandydaci będą musieli zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny z
prowadzenia jazd. Zakres obu egzaminów zostanie szczegółowo rozpisany a następnie
przedstawiony do akceptacji RSJ przez p. Krzysztofa Tomaszewskiego i Krzysztofa
Ferensteina. Realiazcja do końca roku 2017.
Ad.6
Rada postanowiła uzupełnić literaturę podstawową na poszczególne stopnie
instruktorskie.
1.Skoki – zastąpić A.Paalmanna podręcznikiem : TRENING KONIA SKOKOWEGO
autorstwa : Elmar Pollmann-Schweckhorst
3. WKKW – TRENING KONIA SPORTOWEGO – autorstwa: Christopher Bartle
JAK OSIĄGNĄĆ MISTRZOWSKĄ FORMĘ KONI – autorstwa:
Sarah Pilliner i Zoe Davies
Ad.7
Rada postanowiła wystąpić do Zarządu PZJ z wnioskiem o zerwanie umów podpisanych
z podmiotami spoza struktur PZJ, a zawartymi na organizację kursów instruktorskich
IJP i ISP. Kursant ma dostać rzetelną wiedzę i możliwość dalszego doszkalania a
pieniądze mają zostać w strukturach PZJ.
Ad.8
Uchwała nr.4/3/2017 z dnia 07.12.2017r.
Osoby które uzyskały dyplom trenera II Klasy w akademiach sportowych nie będących
AWF i nie mających umów z PZJ /np. A. im. H. Konopackie w Pruszkowie/ mogą
aplikować o ISP pod warunkiem odbycia Szkolenia Systemowego (zapis w zasadach
szkolenia) lub zdać egzamin praktyczny i teoretyczny z materiału jaki wymagany jest na
stopień Trenera II Klasy przed CKE - 2 osoby oraz RSJ – 1 osoba.
Ad.9

Rada postanowiła uwzględnić wniosek p. Piotra Wawryniuka o nadanie mu tytułu
Trenera II Klasy i dopisanie go do listy zatwierdzonych trenerów. Tytuł przyznano na
podstawie medali dwóch wychowanków tj. R.Rucińskiego – srebro JMP WKKW 1980r.
oraz J. Lipczyńskigo – złoto JMP WKKW 1980r. Ze względu na zasługi i wiek Pana P.
Wawryniuka przedstawiamy Jego wniosek natychmiast i prosimy o zatwierdzenie mimo,
że inne dawno złożone wnioski nie zostały jeszcze zatwierdzone.
Ad.10
Rada postanowiła zwrócić się z wnioskiem do Zarządu PZJ o rozpatrzenie zasadności
weryfikacji uprawnień instruktorskich w celu wprowadzenia porządku na zawodach
ogólnopolskich, poprzez zezwolenie na przebywanie na rozprężalni jedynie
licencjonowanym instruktorom PZJ oraz luzakom.
Ad.11
Rada postanowiła zwrócić się z prośbą do Zarządu PZJ o zatwierdzenie zasad BHP na
rozprężalni ( zał. nr.1). Zasady te powinny być umieszczone na tablicy ogłoszeń na
rozprężalni a tym samym egzekwowane przez sędziów.
Ad.12
RS J zwraca się do Zarządu PZJ z prośbą o poprawienie w treści Zasady Szkolenia …..
a/RSJ – regulamin :Sekretarz RSJ nie jest pracownikiem biura
b./Egzaminy – na egzaminach organizowanych przez podmioty nie związane z PZJ Zwij
egzaminator – 1z RSJ
Na tym telekonferencję w dniu 07.12.2017r. zakończono.
Sekretarz RSJ
Małgorzata Brodziak

