
Podstawowy Kurs Sędziowski w Dyscyplinie Ujeżdżenia  

Podstawowy kurs sędziowski w ujeżdżeniu - numer kursu: S/P/A/35/2014 
Organizator: Ośrodek Jeździecki Cavallino  
Miejsce: Olimpin 40, Brzoza k/Bydgoszczy 
Termin: 01-02.03.2014  
Kierownik kursu: Joanna Kruk   
Wykładowcy: Zofia Górska, Zbigniew Seibt 

W myśl głównego hasła profesjonalistów -„lifelong learning” Ośrodek Jeździecki 
Cavallino ma zaszczyt zaprosić osoby zainteresowane uzyskaniem podstawowych 
uprawnień sędziowski w ujeżdżeniu jak i wszystkich pragnących pogłębić swoją 
wiedzę z zakresu w/w dyscypliny – trenerów, zawodników, pasjonatów na kurs 
sędziowski. 

Tylko znajomość podstawowych zasad postępowania umożliwia w pełni świadome i  
profesjonalnie uczestniczenie w zawodach jeździeckich. Prawidłowo szkolić konia 
można tylko wtedy, gdy potrafi się ocenić jego pracę. Do tego niezbędna jest wiedza i 
praktyka, która prezentowana będzie podczas kursu. 

 

Wykłady i zajęcia prowadzone będą przez profesjonalną kadrę z wieloletnim 

doświadczeniem:  

Zofia Górska – Sędzia Międzynarodowy Dyscypliny Ujeżdżenia 

Kurs Podstawowy w dyscyplinie ujeżdżenia. 

Korzyści dla uczestników: 

 Pełny zakres wiadomości związanych z pracą sędziego na zawodach w dyscyplinie 

ujeżdżenia 

 Wykłady i omówienie przykładów „na żywo” 

 Dyskusja o przypadkach spotykanych na zawodach 

Program kursu - zagadnienia: 

 Istota ujeżdżenia, struktura oraz zasady organizacji rywalizacji sportowej w 

ujeżdżeniu 

 Przepisy i regulaminy w ujeżdżeniu  

 Praca i zadania sędziego na zawodach jeździeckich 

 Mechanika ruchu konia a jego ocena na czworoboku 

 Zasady i metody oceny w ujeżdżeniu 

 Dyskusja i pytania 

 Egzamin końcowy – dla osób uczestniczących w kursie dla sędziów 

 



Zbigniew Seibt - FEI Steward Dressage Level 2  

Kurs Komisarzy w dyscyplinie ujeżdżenia. 

Korzyści dla uczestników: 

 Pełny zakres wiadomości związanych z działaniami Komisarzy na zawodach ze 

szczególnym naciskiem na zawody w dyscyplinie ujeżdżenia 

 Wykłady ilustrowane przykładami – prezentacja multimedialna 

 Dyskusja o przypadkach spotykanych w rzeczywistości na zawodach 

Program kursu - zagadnienia: 

 Praca i zadania Komisarzy na zawodach jeździeckich 

 Nadzór nad stajniami 

 Przegląd koni 

 Dozwolony rząd w dyscyplinie ujeżdżenia 

 Kontrola rzędu w dyscyplinie ujeżdżenia 

 Praca na rozprężalni podczas zawodów w dyscyplinie ujeżdżenia 

 Kontrola antydopingowa 

 Egzamin końcowy – dla osób uczestniczących w kursie dla sędziów 

 

Zgodnie z Art. 17 Przepisów o sędziach krajowym sędzią jeździeckim może zostać 
osoba: 

 pełnoletnia;  
 posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;  
 spełniająca warunki określone w artykule 48 ust. 2 ustawy o sporcie 

kwalifikowanym, z dnia 29 lipca 2005 roku, czyli:  
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;  
- korzystająca z pełni praw publicznych;  
- która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, 
przepisów i regulaminów PZJ oraz FEI;  
- która, podda się odpowiedzialności dyscyplinarnej;  

 posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień:  
- brązowa odznaka jeździecka;  
- klasa sportowa;  
- jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia 
podstawowego PZJ, instruktorów sportu i trenerów PZJ. W wyjątkowych 
przypadkach, na wniosek kandydata na sędziego, komisja danej dyscypliny 
może wystąpić do KS PZJ o uchylenie powyższego wymogu;  

 posiadająca zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji 
sędziego jeździeckiego, wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny 
sportowej;  

 która zda egzamin kończący podstawowy kurs sędziowski w jednej z dyscyplin 
jeździeckich i złoży ślubowanie 
 



Wymagane dokumenty: 

 wniosek o wydanie licencji osób oficjalnych     
 zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków sędziego  
 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej 

Koszt kursu: 

 Kurs sędziowski podstawowy i Kurs Komisarzy - 180zł  
 Wolny słuchacz 60zł/dzień 

 Opłata licencyjna dla PZJ – płatna w 2014 roku na konto PZJ według cennika 
PZJ  

 Noclegi - 50zł  
 Organizator zapewnia gorący posiłek każdego dnia 

 

Rozpoczęcie Kursu : sobota 01.03. godzina 10.00  

 

Zgłoszenia pisemne proszę wysyłać do dnia 26.02.2014 na adres: jokruk@op.pl 
Kontakt telefoniczny: Joanna Kruk 603 06 77 64 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 


