PROTOKÓŁ Nr 8
z zebrania Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego w dniu 26.09.2018,
które odbyło się w formie telekonferencji
Obecni:
Jacek Wisłocki - przewodniczący ,
Małgorzata Mastalerczyk – sekretarz
Marlena Gruca- Rucińska – dyscyplina ujeżdżenia
Czesława Grycz – dyscyplina powożenia
Józef Śnieżek – dyscyplina wkkw
Paweł Kleszcz – dyscyplina sportowe rajdy konne, woltyżerka, reining
Zbigniew Seibt – Komisarz Generalny
Tematy::
1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin Kolegium Sędziów.
Przepisy o Sędziach.
Przepisy Ogólne, Przepisy w skokach przez przeszkody .
Awanse sędziowskie.
Sprawy różne

Ad 1. Przewodniczący KS P. Jacek Wisłocki omówił nowy Regulamin KS, wynikające z niego procedury
zatwierdzania zmian w przepisach, współpracy z biurem PZJ. P. J. Wisłocki poinformował, że można
wnosić uwagi i wnioski o zmianę zapisów w regulaminie.
P. Z. Seib zawnioskował, że w regulaminie należałoby określić termin procedowania uwag do regulaminu
przez Sekretarza Generalnego.
Ad 2. Przewodniczący KS P. Jacek Wisłocki zaproponował zajęcie się Przepisami o Sędziach i Przepisami
Ogólnymi.. Wszyscy członkowi KS stwierdzili, że przepisy te musza być niezwłocznie zmienione. Ustalono,
ze w pierwszej kolejności zaktualizowane zostaną Przepisy o Sędziach. Członkowie KS zobowiązali się do
przesłania swoich uwag do przepisów ( do ostatniej wersji zmian w przepisach przesłanej do zarządu a nie
zatwierdzonej przez zarząd). Opracowana propozycja przepisów zostanie przesłana do konsultacji do
wszystkich KS WZJ przed przedstawieniem jej do zarządu.
P. Cz. Grycz, J. Śnieżek, P. M. Gruca- Rucińska zgłosili problem dotyczący małej liczby sędziów w
dyscyplinach, które reprezentują. Omówiono problemy promocji i awansów sędziowskich. Komisja WKKW
zwróciła się do KS z informacją o braku dostatecznej liczby sędziów i umożliwieniu sędziom awansów.
Wszyscy członkowie KS stwierdzili, że należy otworzyć drogę do promocji i awansów sędziów poprzez
zmianę dotychczasowych przepisów. P. J. Wisłocki zaproponował zweryfikowanie do 31.10.2018 listy
promotorów. Wszyscy członkowie KS zgodzili się z propozycją.
Ad 3. Na pytanie P. M. Gruca- Rucińskiej o aktualizację Przepisów Ogólnych Przewodniczący KS P. Jacek
stwierdził, że należy niezwłocznie zaktualizować PO. P. M. Mastalerczyk wniosła zastrzeżenie, że nie można
dokonać w b. roku zmian w PO dotyczących rozgrywania zawodów, ponieważ obecnie są już opracowywane
regulaminy w poszczególnych dyscyplinach a muszą one być zgodne z przepisami. P. Z. Seib stwierdził, że
część przepisów została zmieniona uchwałami zarządu. P. J. Wisłocki zobowiązał się zaktualizować PO w
zakresie aktualizacji zapisów zmienionych uchwałami zarządu.
P. J. Wisłocki poinformował, ze będą kolejne zmiany w Przepisach w skokach przez przeszkody, które będą
procedowane zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
Omówiona została sprawa tłumaczeń przepisów przez tłumaczy przysięgłych. Członkowie kolegium
stwierdzili, ze dotychczasowe tłumaczenia przepisów były nieprawidłowe, zawierały dużo błędów. Poddano
w wątpliwość sens tłumaczenia przepisów przez tłumacza przysięgłego, przepisy powinny być tłumaczone
przez sędziów mających wiedzę merytoryczną w danych dyscyplinach. P. J. Wisłocki zobowiązał się do
przedstawienia opinii KS w sprawie tłumaczenia przepisów Zarządowi PZJ.
Ad 4. Przewodniczący KS P. Jacek Wisłocki przedstawił wniosek w sprawie awansów sędziów Małgorzaty
Rzepki i Sebastiana Gruszki z II na I klasę w dyscyplinie skoków. Do KS wpłynął [protokół z Egzaminu
promocyjnego. Członkowi KS zadecydowali, że po zapoznaniu się z dokumentami wymaganymi przy
awansie podejmą stosowną decyzję. Sprawa awansu w/w sędziów została odłożona na późniejszy termin.

P.P. Kleszcz zaproponował w celu usprawnienia prac kolegium aby osoba odpowiedzialna za daną
dyscyplinę rekomendowała awanse na I klasę. Wszyscy zgodzili się z w/w propozycją.
P. Jacek Wisłocki przedstawił wniosek P. Kingi Streczyńskiej o nadanie jej uprawnień sędziego III klasy w
dyscyplinie skoków przez przeszkody. P. K. Streczyńska ukończyła kurs podstawowy ale nie spełnia wymogu
posiadania uprawnień instruktora szkolenia podstawowego lub klasy sportowek. P. P. Kleszcz zaproponował
aby przed podjęciem decyzji uzyskać referencje od osób, które znają tą Panią. Członkowie KS postanowili
odłożyć rozpatrzenie wniosku P. K. Streczyńskiej na późniejszy termin po otrzymaniu referencji .
Ad 5. P. J Śnieżek podniósł sprawę przeprowadzania kontroli badań lekarskich zawodników podczas
zawodów przez sędziów. Kontrola dokumentów zawodników podczas zawodów przez sędziów zajmuje
bardo dużo czasu, stwarza problemy. Wszyscy członkowie KS stwierdzili, ze należy się zając tym
zagadnieniem. Do 5.10.2018 r członkowie KS mają przesłać na adres mailowy Przewodniczącego swoje
propozycje rozwiązanie sprawy kontroli badań zawodników na zawodach oraz propozycje zmian w
przepisach.
Przewodniczący KS zobowiązał sekretarza KS do prowadzenia rejestru sprawozdań Sędziego Delegata
PZJ.
Na tym zakończono zebranie.
Protokołowała
Małgorzata Mastalerczyk
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