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KOLEGIUM SĘDZIÓW

Książeczka funkcji sędziowskich
pełnionych na zawodach

Imię i nazwisko sędziego Nr licencji



Uwaga!

1. Niniejsza książeczka jest jedynym dokumentem stwierdzającym pełnienie funkcji 
sędziowskich na wszelkich zawodach jeździeckich.

2. Wszystkie wpisy i podpisy sędziów muszą być oryginalne.

3. W książeczce nie powinno być skreśleń ani poprawek. Jeżeli takie się zdarzą 
muszą być parafowane czytelnym podpisem sędziego głównego.

4. Pełnione funkcje sędziowskie, nawet na tych samych zawodach, muszą być 
wpisane do tabeli w oddzielnych wierszach.

5. W kolumnie ranga zawodów należy wpisać skrót: np. ZR, ZO itp.

6. W kolumnie dział należy wpisać literę oznaczającą dyscyplinę zawodów:
A, B, C, D, E, F, lub G.

7. Na każdej stronie należy obowiązkowo wpisać imię i nazwisko sędziego i nr licencji.

8. Niniejsza książeczka jest jedynym dokumentem świadczącym o pełnionych przez 
sędziego funkcjach na zawodach, załączanym do innych dokumentów przy 
awansie.

9. Książeczka zawiera 21 ponumerowanych stron.
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       KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad 
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz 
transportu.

2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także 
stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub 
ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

3. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan 
techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży 
powrotnej z zawodów.

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także 
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia 
obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
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