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OSOBY OFICJALNE NA ZAWODACH KRAJOWYCH WKKW  - MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSAD 

ROK 2023 
 

Komisja 
Sędziowska   
 

MPS, MPMJ, MPJ, 
finał OOM,  

CNC 4*, CNC 3* 
 

Finał PP WKKW, 
MPDZ, MPMł, MPK, 
MP małych koni 
 

CNC 2* 
 

CNC 70, CNC 80, 
CNC 90, CNC 100,  
CNC 1* 

min 3 sędziów min 2 sędziów min 2 sędziów min 2 sędziów  dopuszczalne: 1  sędzia 
sędziujący próbę ujeżdżenia 

Członkowie KS muszą  
posiadać min. 1 klasę 
sędziowską. 

Członkowie KS muszą 
posiadać min. 1 klasę 
sędziowską.  
 

Jeden z członków KS musi 
posiadać min 1 klasę 
sędziowską.  Pozostali 
członkowie KS muszą 
posiadać min. 2 klasę 
sędziowską. 

W zawodach krajowych organizowanych do poziomu CNC 2* 
liczbę sędziów uzależnia się od liczby startujących koni w 
zawodach, na każde 50 koni powyżej 80 musi przypadać 
jeden dodatkowy sędzia. Minimalna obsada sędziowska na 
zawodach krajowych do poziomu CNC 2* to 2 sędziów. 
Członkowie KS mogą  posiadać uprawnienia sędziowskie 
WKKW min. 2  klasy 
Jeżeli KS składa się z więcej niż 3 sędziów to jeden członek 
może być sędzią ujeżdżenia z min. 2 klasą. 

Przewodniczący musi być 
sędzią z listy FEI WKKW, 
chyba że Delegat Techniczny 
jest z listy FEI.  
 

Przewodniczący musi być 
sędzią min. 1 klasy WKKW 

Przewodniczący musi być 
sędzią min. 1 klasy WKKW 

Przewodniczący musi być 
sędzią min. 1 klasy WKKW 

Przewodniczący musi być 
sędzią min. 2 klasy WKKW 

 

• Jeżeli MPJ, MPMJ, MPS rozgrywane są w ramach zawodów międzynarodowych to stosuje się przepisy FEI, ale musi być 3 sędziów.  

• Na zawodach krajowych dopuszcza się sędziowanie sędziów zagranicznych, ale nie więcej niż jeden w konkursie i nie może on pełnić funkcji. 

Przewodniczącego KS. Zapis ten nie dotyczy Mistrzostw Polski, Finału PP WKKW organizowanych w ramach zawodów międzynarodowych. 

• Sędzia z listy WKKW FEI to sędzia posiadający aktualną licencję WKKW PZJ i  znajdujący się na aktualnej liście sędziów WKKW FEI. 

• W próbie skoków dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji przez Gospodarza Toru i sędziów z uprawnieniami i licencją w dyscyplinie skoków 

przez przeszkody. 

• Sędzia Główny Zawodów wskazany jest w propozycjach zawodów. Powinien być nim sędzia prowadzący konkurs o najwyższym stopniu trudności 

zawodów CNC.  

• Jeden sędzia nie może sędziować więcej niż 55 koni dziennie w próbie ujeżdżenia. 

• W klasach CNC 70/ 80 / 90/ 100/ 1* Kolegium Sędziów PZJ rekomenduje 2 sędziów do sędziowania próby ujeżdżenia. 
 

Delegat 
Techniczny 

Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ  Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ  
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 W zawodach łączonych międzynarodowych / krajowych jeden Delegat Techniczny może pełnić funkcję w maksymalnie 4 5 konkursach, w tym nie więcej niż 

2 międzynarodowych. W przypadku większej liczby konkursów musi być dodatkowy Delegat Techniczny. 
W zawodach tylko krajowych nie ma ograniczenia liczby konkursów na jednego Delegata Technicznego. 
W zawodach krajowych nie dopuszcza się pełnienia funkcji Delegata Technicznego przez zagranicznego Delegata Technicznego. 
W zawodach regionalnych dopuszcza się łączenie funkcji Sędziego Głównego  i Delegata Technicznego pod warunkiem, że osoba pełniąca  te funkcje 
posiada odpowiednie uprawnienia i aktualne licencje (sędziowską i DT). 

Gospodarz 
Toru 

Z listy krajowej PZJ  Z listy krajowej PZJ  Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ 1) 
 

Delegat 
wet. 

Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ Nieobowiązkowo Nieobowiązkowo 

Lek. Wet. 
zawodów 

Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ Z listy krajowej PZJ 2) 

Komisarze Minimum 2 komisarzy z listy krajowej PZJ (w tym Szef Komisarzy) plus 1 komisarz na każde 60 koni powyżej 90 koni w zawodach* 

Organizator zawodów po konsultacji z delegatem technicznym może wystąpić do KS PZJ z wnioskiem o zredukowanie liczby komisarzy. 

 

1) Osoba z licencją Asystent Gospodarza Tora może pełnić samodzielnie funkcję Gospodarza Toru na zawodach krajowych do rangi  CNC 1* jeżeli Delegat Techniczny lub Sędzia 
Główny na tych zawodach jest z listy FEI. 
2) W zawodach regionalnych lekarz weterynarii zawodów nie musi znajdować się na aktualnej liście PZJ 

W zawodach rangi MPS, MPMJ, MPJ, Finału OOM  obsady osób oficjalnych przygotowuje Komisja WKKW w uzgodnieniu z Kolegium Sędziów oraz Organizatorem zawodów.  

W pozostałych zawodach Organizator podaje w propozycjach zawodów skład KS wraz z listą rezerwową sędziów w przypadku większej  liczby zgłoszeń. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja WKKW może w porozumieniu z Kolegium Sędziów PZJ odstąpić od reguł zawartych w tabeli. 

 
Wszyscy sędziowie, komisarze, delegaci techniczni, asystenci delegatów technicznych, gospodarze toru, asystenci gospodarzy toru  pełniący funkcje podczas 
zawodów WKKW muszą posiadać aktualne licencje w konkurencji WKKW przyznane przez Polski Związek Jeździecki. Tam gdzie dopuszczeni są sędziowie 
konkurencji ujeżdżenia – wymagana jest aktualne licencja sędziowska w konkurencji ujeżdżenia. Tam gdzie dopuszczeni są sędziowie lub gospodarze toru 
konkurencji skoki przez przeszkody – wymagana jest aktualna licencja sędziowska lub gospodarza toru w konkurencji skoki przez przeszkody. 
Lekarze wet. i Delegaci wet. muszą posiadać uprawnienia do pełnienia funkcji podczas zawodów (zgodnie z przepisami weterynaryjnymi) i znajdować się na 
aktualnej liście PZJ. 


