
Protokół nr 17/KKS/2022 

z posiedzenia Kolegium Koordynatorów ds. Szkolenia 

Polskiego Związku Jeździeckiego 

w dniu 23.10.2022 r. 
 

 

W posiedzeniu w trybie telekonferencji udział wzięli: 

Członkowie Kolegium: 

Marta Polaczek-Bigaj, Łukasz Lesner, Ewa Metera-Zarzycka 

 

 

Zebranie prowadziła:  Marta Polaczek-Bigaj 

Protokołowała: Ewa Metera-Zarzycka 

 

 

Początek – godzina 20.00                      Zakończenie – godzina 21.30 

 

1. Omówiono wniosek pani ****** ******* o nadanie uprawnień szkoleniowca PZJ na 

podstawie posiadanych uprawnień. Ustalono, że należy ponownie zapoznać się z 

dokumentacją potwierdzającą posiadane przez wnioskującą uprawnień.   

2. Omówiono kwestię dzienniczka praktyk dla Instruktorów Sportu. Na kolejnym zebraniu 

projekt zostanie szczegółowo omówiony i zatwierdzony. 

3. Omówiono szczegółowe zasady egzaminu końcowego na kursie Instruktora Sportu.  

 

Kolegium podjęło następujące decyzje i uchwały: 

 

Uchwała 01/17/2022 z dnia 23.10.2022 

 

Egzaminy ustny musi być zaliczony na min. 60 %. Przygotowana będzie baza pytań na 

egzamin teoretyczny na podstawie omawianego materiału. 

 

Egzamin z ujeżdżenia to pokazanie w ułożonym przez zdającego programie dowolnym 

(bez muzyki) elementów klasy N (ustępowanie, łopatka, żucie z ręki, kontrgalop, 

półpiruet w stępie) na poziomie pow. 60%.  

 

Egzamin ze skoków to 8 przeszkód, w tym 1 linia i 1 szereg, wys. 110-120 cm (2 

przeszkody 120 cm) na styl wg konkursu na styl jeźdźca (wg Regulaminu  Rozgrywania 

Zawodów Krajowych w skokach przez przeszkody - Aneks 2 Tabela III - Konkurs 

egzaminacyjny i na styl jeźdźca L) do 4 pkt. karnych. Rozprężenie może odbywać się 

na wszystkich przeszkodach. 

 

Na egzaminie z jazdy własnej będzie można wybrać wiodącą konkurencję (ujeżdżenie 

lub skoki) i uzyskać wynik wg poniższej tabeli: 

 

Wynik w części 

ujeżdżeniowej 

Wynik w części 

skokowej 

≥66 % lub 

aktualna I klasa 

4,5 pkt. karnego 



sportowa w 

ujeżdżeniu 

60 % − <66% lub aktualna 

II klasa sportowa w 

ujeżdżeniu 

4 pkt karne 

>55% − <60 % 3,5 pkt. karnego lub 

aktualna II klasa 

sportowa w skokach 

przez przeszkody 

55 % 3 pkt. karne i mniej lub 

aktualna I klasa 

sportowa w skokach 

przez przeszkody 

 

Możliwość poprawy niezdanej/ych części egzaminu na kolejnych egzaminach po kursie 

instruktorskim lub poprzez zdobycie potwierdzonych podpisem sędziego głównego zawodów 

wyników wg poniższej tabeli: 

 

Zaliczenie egzaminu poprawkowego z 

ujeżdżenia 

Wynik pow. 62% w konkursie klasy N 

(dowolny program) na zawodach min. 

regionalnych w ujeżdżeniu. 

Zaliczenie egzaminu poprawkowego ze 

skoków 

Wynik: 

➢ w klasie P - bez błędów  

➢ w klasy N - z 1 zrzutką 

➢ w konkursie na styl jeźdźca wys. 115 

lub 120 cm - do 3,5 pkt. 

na zawodach min. regionalnych w skokach 

przez przeszkody. 

 

4. Omówiono organizację spotkania on-line dla przewodniczących WKE w sprawie 

stworzenia wytycznych do oceniania na egzaminach na odznaki jeździeckie. Spotkanie 

zaplanowano 8 listopada br. na 19.30. 

 

 

 

Na tym posiedzenie w dniu 23.10.2022 r. zakończono. 

 

 

Sekretarz KKS                                                                      Przewodniczący KKS 

Małgorzata Brodziak                                                             Marta Polaczek-Bigaj 

 

Protokołowała Ewa Metera-Zarzycka 

 

 

 

 
 


