
ŻÓŁTE KARTKI OSTRZEGAWCZE

1. Żółta kartka - część A - jest wręczana osobie ostrzeganej.

2. Żółta kartka  - część B - po podpisaniu przez osobę ostrzeżoną zostaje przesłana do biura PZJ wraz ze sprawozdaniem sędziego 
delegata WZJ / PZJ. 

 

ŻÓŁTA  KARTKA OSTRZEGAWCZA

Część A - dla osoby ostrzeżonej

 
Zawody_______________________________________________

 
 
Data _________________________________________________

Osoba ostrzeżona: 

 
Imię i nazwisko ______________________________________________
 
 
PZJ ID _____________________________________________________
 

PRZEWINIENIE (zaznacz jedną pozycję) 

 ∩   Okrucieństwo wobec konia 

 ∩   Niewłaściwe zachowanie 

 ∩   Niebezpieczna jazda 

 ∩   Nie stosowanie przepisów dotyczących

 ∩   Nie stosowanie się do poniższych przepisów:

           _____________________________________________________

 

Podpis osoby oficjalnej  ______________________________________

  

 

 

 

ŻÓŁTE KARTKI OSTRZEGAWCZE 
 

jest wręczana osobie ostrzeganej. 

po podpisaniu przez osobę ostrzeżoną zostaje przesłana do biura PZJ wraz ze sprawozdaniem sędziego 

OSTRZEGAWCZA 

dla osoby ostrzeżonej          ŻÓŁTA  KARTKA OSTRZEGAWCZA

 Przepisy ogólne PZJ,  Art. 54. Kary natychmiastowe

  Wydanie 5.1.  z dnia 1 stycznia 2014 roku 

Zawody_____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________ 

PZJ ID _____________________________________________________ 

   (... Art. 54.1. Kary natychmiastowe nakładane są za: 
                       1.1. naruszanie kodeksu postępowania z koniem oraz przypadki     
                              okrucieństwa i brutalnego obchodzenia się z koniem w rozumieniu 
                              przepisów PZJ; 
                       1.2. zagrożenie bezpieczeństwa uczestników zawodów, widzów i koni;
                       1.3. naruszenie ogólnych zasad i norm etycznych oraz dobrych obyczajów 
                              przyjętych w jeździectwie... 
                   2. System żółtych i czerwonych kartek jest formą natychmiastowej kary   
                       stosowanej podczas zawodów, której podlegają: zawodnicy, luzacy, 
                       szkoleniowcy PZJ, działacze związkowi, lekarze weterynarii i inn
                       które nie stosują się do decyzji lub poleceń osób uprawnionych do  
                       nakładania kar;  
                   3. Osobami uprawnionymi do nakładania kary natychmiastowej są pełniący 
                       oficjalnie funkcje na zawodach: 
                       3.1. przewodniczący komisji sędziowskiej 
                       3.2. przewodniczący komisji odwoławczej;
                       3.3. szef komisarzy zawodów; 
                   4. Wymierzenie kary następuje bezpośrednio po stwierdzeniu przez           
                       uprawnioną osobę wykroczenia kwalifikującego się do ukarania i odbywa   
                       się poprzez natychmiastowe poinformowanie osoby wymienionej w  
                       punkcie 2. o nałożonej karze... 
                 12. Biuro PZJ wprowadza informację o ukaraniu do rejestru kar oraz  
                       zawiadamia macierzysty WZJ o nałożonej karze. ...)
 

Nie stosowanie przepisów dotyczących kasku 

przepisów: 

________________ 

________________________________________ 

po podpisaniu przez osobę ostrzeżoną zostaje przesłana do biura PZJ wraz ze sprawozdaniem sędziego 

ŻÓŁTA  KARTKA OSTRZEGAWCZA 

Kary natychmiastowe,  

 

1.1. naruszanie kodeksu postępowania z koniem oraz przypadki      
okrucieństwa i brutalnego obchodzenia się z koniem w rozumieniu  

1.2. zagrożenie bezpieczeństwa uczestników zawodów, widzów i koni; 
ych zasad i norm etycznych oraz dobrych obyczajów  

2. System żółtych i czerwonych kartek jest formą natychmiastowej kary    
stosowanej podczas zawodów, której podlegają: zawodnicy, luzacy,  
szkoleniowcy PZJ, działacze związkowi, lekarze weterynarii i inne osoby,    
które nie stosują się do decyzji lub poleceń osób uprawnionych do   

3. Osobami uprawnionymi do nakładania kary natychmiastowej są pełniący  

 (...) 
; 

y następuje bezpośrednio po stwierdzeniu przez            
uprawnioną osobę wykroczenia kwalifikującego się do ukarania i odbywa    
się poprzez natychmiastowe poinformowanie osoby wymienionej w   

12. Biuro PZJ wprowadza informację o ukaraniu do rejestru kar oraz   
zawiadamia macierzysty WZJ o nałożonej karze. ...) 



 

 

 

 

 

ŻÓŁTA  KARTKA OSTRZEGAWCZA

Część B - dla osoby oficjalnej 
 
Zawody_____________________________________________________

 
 
Data _______________________________________________________

Osoba ostrzeżona: 

 
Imię i nazwisko ______________________________________________
 
 
PZJ ID _____________________________________________________
 

PRZEWINIENIE (zaznacz jedną pozycję) 

 ∩   Okrucieństwo wobec konia 

 ∩   Niewłaściwe zachowanie 

 ∩   Niebezpieczna jazda 

 ∩   Nie stosowanie przepisów dotyczących

 ∩   Nie stosowanie się do poniższych przepisów:

           _____________________________________________________

 

 

Podpis osoby ostrzeżonej ______________________________________

  

 

ŻÓŁTA  KARTKA OSTRZEGAWCZA 

          ŻÓŁTA  KARTKA OSTRZEGAWCZA

 Przepisy ogólne PZJ,  Art. 54. Kary natychmiastowe, 

  Wydanie 5.1.  z dnia 1 stycznia 2014 roku 

Zawody_____________________________________________________ 

Data _______________________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

   (... Art. 54.1. Kary natychmiastowe nakładane są za: 
                       1.1. naruszanie kodeksu postępowania z koniem oraz przypadki     
                              okrucieństwa i brutalnego obchodzenia się z koniem w rozumieniu 
                              przepisów PZJ; 
                       1.2. zagrożenie bezpieczeństwa uczestników zawodów, widzów i koni;
                       1.3. naruszenie ogólnych zasad i norm etycznych oraz dobrych obyczajów 
                              przyjętych w jeździectwie... 
                   2. System żółtych i czerwonych kartek jest formą natychmiastowej kary   
                       stosowanej podczas zawodów, której podlegają: zawodnicy, luzacy, 
                       szkoleniowcy PZJ, działacze związkowi, lekarze weterynarii i inne osoby,   
                       które nie stosują się do decyzji lub poleceń osób upraw
                       nakładania kar;  
                   3. Osobami uprawnionymi do nakładania kary natychmiastowej są pełniący 
                       oficjalnie funkcje na zawodach: 
                       3.1. przewodniczący komisji sędziowskiej 
                       3.2. przewodniczący komisji odwoławczej;
                       3.3. szef komisarzy zawodów; 
                   4. Wymierzenie kary następuje bezpośrednio po stwierdzeniu przez           
                       uprawnioną osobę wykroczenia kwalifikującego się do ukarania i odbywa   
                       się poprzez natychmiastowe poinformowanie osoby wymienionej w  
                       punkcie 2. o nałożonej karze... 
                 12. Biuro PZJ wprowadza informację o ukaraniu do rejestru kar oraz  
                       zawiadamia macierzysty WZJ o nałożonej karze. ...)
 

stosowanie przepisów dotyczących kasku 

przepisów: 

________________ 

Podpis osoby ostrzeżonej ______________________________________ 

ŻÓŁTA  KARTKA OSTRZEGAWCZA 

Przepisy ogólne PZJ,  Art. 54. Kary natychmiastowe,  

 

1.1. naruszanie kodeksu postępowania z koniem oraz przypadki      
obchodzenia się z koniem w rozumieniu  

1.2. zagrożenie bezpieczeństwa uczestników zawodów, widzów i koni; 
1.3. naruszenie ogólnych zasad i norm etycznych oraz dobrych obyczajów  

2. System żółtych i czerwonych kartek jest formą natychmiastowej kary    
stosowanej podczas zawodów, której podlegają: zawodnicy, luzacy,  
szkoleniowcy PZJ, działacze związkowi, lekarze weterynarii i inne osoby,    
które nie stosują się do decyzji lub poleceń osób uprawnionych do   

3. Osobami uprawnionymi do nakładania kary natychmiastowej są pełniący  

 (...) 
3.2. przewodniczący komisji odwoławczej; 

4. Wymierzenie kary następuje bezpośrednio po stwierdzeniu przez            
ą osobę wykroczenia kwalifikującego się do ukarania i odbywa    

się poprzez natychmiastowe poinformowanie osoby wymienionej w   

ę o ukaraniu do rejestru kar oraz   
zawiadamia macierzysty WZJ o nałożonej karze. ...) 


