SPRAWOZDANIE KOLEGIUM SĘDZIÓW PZJ ZA OKRES 17.07.2019 – 24.06.2020

Obecne Kolegium sędziów działa od 17 lipca 2019 roku powołane uchwałą Zarządu nr
U/2482/9/Z/2019 z dnia 17.07.2019 r.
W skład Kolegium wchodzą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stanisław Helak – Przewodniczący
Monika Latko – sekretarz do 04.04.20 - U/2785/3/E/2020 z dnia 04.04.2020 r.
Katarzyna Meger – sekretarz od 04.04.2020 - U/2785/3/E/2020 z dnia 04.04.2020 r.
Marlena Gruca – Rucińska – odpowiedzialna za ujeżdżenie
Natalia Gruszka – odpowiedzialna za skoki
Agata Jarzycka - odpowiedzialna za wkkw
Czesława Grycz - odpowiedzialna za powożenie
Zofia Jurczyńska – Kret - odpowiedzialna za sport Dzieci i Młodzieży
Paweł Kleszcz - odpowiedzialny za pozostałe konkurencje
Katarzyna Widalska – Komisarz Generalny

Pod koniec 2019 roku Pani Monika Latko poprosiła o zwolnienie jej ze stanowiska sekretarza KS jak
również z członkostwa w tym gremium. Spowodowane to było stanem zdrowia. W tym miejscu chcę
jeszcze raz podziękować za duży wkład pracy Pani Moniki. Roli sekretarza podjęła się Katarzyna
Meger sędzia z województwa kujawsko-pomorskiego. W omawianym okresie odbyło się jedno
zebranie Kolegium PZJ połączone ze spotkaniem z przedstawicielami kolegiów wojewódzkich. Na
bieżąco przeprowadzane są konsultacje telefoniczne, mailowe czy internetowe.
Początek a momentami i dzisiejszą pracę utrudnia brak dostępu do materiałów archiwalnych jak i
dokumentów poprzednich składów KS tej kadencji. Również brak dostępu do bazy sędziów
znajdującej się w systemie „Artemor”.
W okresie od 17 lipca 2019 do 24 czerwca 2020 Kolegium Sędziów podjęło 89 uchwał w tym:
23 awanse sędziowskie, 10 dyscyplinarnych, 3 poparcia wniosków na kursy FEI, 5 w sprawach
promotorów, 11 w sprawie wniosków o przedłużenie uprawnień sędziowskich, 34 zatwierdzających
różne przepisy oraz 3 w sprawach szkoleniowych.
Kolegium Sędziów oprócz spraw bieżących, takich jak:
- opiniowanie propozycji zawodów
- przyjmowanie sprawozdań delegatów sędziowskich PZJ i szefów komisarzy
- rozpatrywanie awansów sędziowskich, wyznaczanie miejsca egzaminów centralnych oraz składów
komisji egzaminacyjnych
- nadawanie uprawnień promotorom i wykładowcom
- zatwierdzanie szkoleń sędziowskich; kursów podstawowych i seminariów licencyjnych
- rozpatrywanie skarg
– udziela na bieżąco informacje oraz odpowiadzi na zapytania
- analizuje wnioski zainteresowanych i prowadzi ewidencję komisarzy

Członkowie Kolegium Sędziów: Stanisław Helak i Natalia Gruszka wspomagani przez Annę Stanek i
Waldemara Pakulskiego opracowali nową wersję Przepisów Ogólnych, części sędziowskiej Przepisów
o Osobach Oficjalnych oraz Aktualizację Przepisów w skokach. Razem z Barbarą Rygoł i opiekunem
rajdów Pawłem Kleszczem wszystkie nowe Przepisy i Regulaminy w Rajdach. Z komisjami skoków i
wkkw regulaminy tych konkurencji. Wspólnie z przedstawicielami organizatorów zawodów
opracowane zostały zasady rozgrywania zawodów w trakcie trwania epidemii.
W br. opracowano zasady przeprowadzania szkoleń z wykorzystaniem nośników elektronicznych.
Niektórzy członkowie KS brali czynny udział w rozgrywanych pod patronatem Prezesa PZJ pierwszych
zawodów wiedzy jeździeckiej „Equine Masters”.
Przez członków KS została opracowana procedura zatwierdzania propozycji co powinno ułatwić pracę
również Kolegiów wojewódzkich, opracowana została instrukcja dla komisarzy skokowych jak
również zasady rozwiązywania konfliktów na zawodach.

Iwno; 24.06.20
Stanisław Helak
Przewodniczący KS PZJ

