
REGULAMIN ZDOBYWANIA UPRAWNIEŃ  
ARBITRA STYLU JEŹDŹCA, KWALIFIKATORA WZJ, ARBITRA STYLU KONIA 

Obowiązują od 2019 roku 
Wszystkie osoby, które w dniu 31.12.2018 znajdowały się na liście ASJ, KW i 

ASK prowadzonej przez Kolegium Sędziów PZJ zachowują swoje 
uprawnienia. 

ASK nie posiadający uprawnień sędziowskich muszą co 2 lata wykupić licencję 
ASK.   Koszt licencji wg. stawek sędziowskich. 

 
1. Arbiter Stylu Jeźdźca (ASJ), Kwalifikator (KW), arbiter stylu konia (ASK) 
 

1.1.Skoki przez przeszkody 
a. Konkursy z oceną stylu jeźdźca są sędziowane przez osoby posiadające uprawnienia Arbitra 

Stylu Jeźdźca (ASJ) – lub Kwalifikatora (KW).  
b. Konkursy egzaminacyjne są sędziowana przez osobę posiadającą uprawnienia Kwalifikatora 

(KW) 
c. Konkursy z oceną stylu konia są sędziowane przez osoby posiadające uprawnienia Arbitra 

Stylu Konia (ASK).  
 

2. Uprawnienia ASJ/KW/ASK są nadawane przez Komisję Skoków.  
 

3. Wymagania 
 

3.1. ASJ – aby otrzymać uprawnienia Arbitra Stylu Jeźdźca należy: 
a.  posiadać uprawnienia sędziowskie min. B III z aktualną licencją PZJ, 
b. posiadać uprawnienia szkoleniowca z aktualną licencją PZJ, 
c. zaliczyć pozytywnie 6 praktyk u min. 2 sędziów KW, 
d. otrzymać pozytywną opinię od 1 KW oraz od macierzystego Kolegium Sędziów 
WZJ, 
e. złożyć wniosek o nadanie uprawnień ASJ do Komisji Skoków. 

                             . 
3.2. KW - aby otrzymać uprawnienia Kwalifikatora należy: 
   a. posiadać uprawnienia ASJ min. 2 lata, 
   b. sędziować samodzielnie jako ASJ min. 10 konkursów 

c.  posiadać uprawnienia sędziowskie min. B II z aktualną licencją PZJ, 
d. posiadać uprawnienia min. instruktora sportu z aktualną licencją PZJ, 
e. zaliczyć pozytywnie 4 praktyki u min. 2 sędziów KW, 
f. otrzymać pozytywną opinię od 1 KW oraz od macierzystego Kolegium Sędziów 
WZJ, 
g. złożyć wniosek o nadanie uprawnień KW do Komisji Skoków. 

 
3.3. ASK - aby otrzymać uprawnienia Arbitra Stylu Konia należy:  

a.  zalecane jest posiadanie uprawnień sędziowskich min. B III z aktualną licencją 
PZJ, 
b. posiadać uprawnienia min. instruktora sportu z    aktualną licencją PZJ, 
c. zaliczyć pozytywnie 6 praktyk u min. 2 sędziów ASK, 
d. otrzymać pozytywną opinię od 1 ASK oraz od macierzystego Kolegium Sędziów 
WZJ, 
e. złożyć wniosek o nadanie uprawnień ASK do Komisji Skoków, 
f.  ukończyć seminarium licencyjnego dla arbitrów stylu konia. 


