
  
KOMISJA SKOKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

 

 

WARUNKI ZDOBYWANIA I UTRZYMANIA UPRAWNIEŃ ARBITRA STYLU JEŹDŹCA I KWALIFIKATORA 

(do dołączenia do Przepisów o Osobach Oficjalnych): 

 

1. Arbiter Stylu Jeźdźca (ASJ), Kwalifikator (KW), Arbiter Stylu Konia (ASK). 

1.1. Skoki przez przeszkody: 

a) Konkursy z oceną stylu jeźdźca mogą być sędziowane przez osoby posiadające uprawnienia 

Arbitra Stylu Jeźdźca (ASJ) – lub Kwalifikatora (KW). 

b) Konkursy egzaminacyjne mogą być sędziowane przez osobę posiadającą uprawnienia 

Kwalifikatora (KW). 

c) Konkursy z oceną stylu konia mogą być sędziowane przez osoby posiadające uprawnienia 

Arbitra Stylu Konia (ASK). 

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

3. Wymagania do nadania uprawnień. 

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) odbyć min. 6 praktyk u co najmniej 2 różnych sędziów Kwalifikatorów (KW) potwierdzone w 

książeczce praktyk, 

d) otrzymać pozytywną opinię od przynajmniej 1 sędziego Kwalifikatora (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) posiadać uprawnienia sędziowskie min. B II z aktualną licencją PZJ, 

c) posiadać uprawnienia min. instruktora sportu z aktualną licencją PZJ, 

d) sędziować samodzielnie jako ASJ min. 10 konkursów z oceną stylu jeźdźca (potwierdzone 

przez Sędziego Głównego zawodów w książeczce praktyk), 

e) odbyć min. 4 praktyki u co najmniej 2 różnych sędziów Kwalifikatorów (KW) potwierdzone w 

książeczce praktyk, 

f) otrzymać pozytywną opinię od przynajmniej 1 sędziego Kwalifikatora (KW) oraz od 

macierzystego Kolegium Sędziów WZJ, 

g) złożyć wniosek o nadanie uprawnień KW do Komisji Skoków. 

3.3. ASK – O nadanie uprawnień, do Komisji Skoków PZJ, występuje Prezydium Zarządu PZHK. Aby 

otrzymać uprawnienia Arbitra Stylu Konia należy: 

a) ukończyć szkolenie dla arbitrów stylu konia organizowane lub współorganizowane przez 

Polski Związek Hodowców Koni, 

b) odbyć min. 6 praktyk u co najmniej 2 różnych sędziów ASK potwierdzone w książeczce 

praktyk. Łączna liczba sędziowanych koni w trakcie odbywania praktyk  nie może być mniejsza 



niż 100. Praktyki można odbywać również podczas ogólnopolskich czempionatów w skokach 

luzem organizowanych przez PZHK (nie więcej niż 30% praktyk) 

c) otrzymać pozytywną opinię od przynajmniej 1 sędziego ASK , 

d) złożyć wniosek do Prezydium PZHK o przedstawienie kandydatury na ASK do Komisji Skoków, 

e) zalecane jest posiadanie uprawnień sędziowskich min. B III z aktualną licencją PZJ, 

 

4. Wymagania do przedłużenia licencji ASJ, KW, ASK. 

4.1. Odbycie w dwuletnim okresie licencyjnym seminarium licencyjnego dla sędziów B, 

4.2. Odbycie w dwuletnim okresie licencyjnym seminarium licencyjnego/doszkalającego dla sędziów 

ASJ, KW/ASK. 

. 


