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Wydanie 2.2.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów,
dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi
wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. 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.
III. 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.
IV. 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.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby
działające jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy
z koniem.
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Artykuł 1. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejsze przepisy określają zasady funkcjonowania gospodarzy toru
w zakresie zdobywania uprawnień i licencji oraz pracy na zawodach
krajowych w dyscyplinie skoków przez przeszkody.
2. Ilekroć w niniejszych przepisach używa się sformułowania zawody
krajowe należy przez to rozumieć zawody regionalne lub
ogólnopolskie wymienione w kalendarzu zawodów WZJ lub PZJ
3. Wszelkie wytyczne odnośnie osób oficjalnych na zawodach
międzynarodowych określają przepisy Międzynarodowej Federacji
Jeździeckiej (FEI).
Artykuł 2. GOSPODARZ TORU NA ZAWODACH
1. Gospodarz toru jest osobą oficjalną na zawodach, na których pełni
swoja funkcję.
2. Gospodarz toru jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i ustawienie,
toru przeszkód zgodnie z propozycjami zawodów oraz z aktualnymi
przepisami i regulaminem dyscypliny.
3. Gospodarz toru może mieć do pomocy asystentów.
4. Gospodarz toru i jego asystenci nie mogą startować jako zawodnicy
w zawodach, na których pełnią oficjalnie swoje funkcje.
5. Gospodarz toru ani jego asystenci nie mogą pełnić jakichkolwiek
innych funkcji na zawodach.
Artykuł 3. KRAJOWY GOSPODARZ TORU
1. Krajowym gospodarzem toru w dyscyplinie skoków przez przeszkody
może zostać osoba:
1.1. pełnoletnia;
1.2. posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;
1.3. spełniająca warunki:
1.3.1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
1.3.2. korzystająca z pełni praw publicznych;
1.3.3. która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania
postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ;
1.3.4. która pisemnie wyrazi zgodę na poddanie się
odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej przepisami
PZJ;
1.4. która zda egzamin promocyjny;
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1.5. która posiada aktualne uprawnienia sędziowskie przynajmniej
trzeciej klasy sędziowskiej w dyscyplinie skoków przez
przeszkody.
Artykuł 4. PROMOTOR
1. Promotorem jest gospodarz toru znajdujący się na liście promotorów,
prowadzonej przez KS PZJ, co daje uprawnienia do opieki nad
ścieżką awansową kandydata.
2. Zadaniem promotora jest przygotowanie kandydata do zmiany klasy
i praktyczne sprawdzenie:
kwalifikacji merytorycznych;
predyspozycji do pełnienia funkcji gospodarza toru;
ocena postawy etycznej.
promotorem może być gospodarz toru posiadający uprawnienia
międzynarodowe;
3. Promotorzy są uprawnieni do prowadzenia wszelkich rodzajów
szkoleń i egzaminów.
4. Promotorzy są zwolnieni w obowiązku zaliczania seminarium
licencyjnego sędziowskiego i dla GT PZJ.
5. Promotorów powołuje i odwołuje KS PZJ w porozumieniu z Komisją
Skoków.
6. Lista promotorów jest publikowana na stronie PZJ.
•
•
•
•

Artykuł 5. UPRAWNIENIA I LICENCJE
1. Warunkiem pełnienia funkcji gospodarza toru na zawodach, jest
posiadanie aktualnych uprawnień sędziowskich przynajmniej trzeciej
klasy oraz aktualnej licencji gospodarza toru.
2. Licencje gospodarzy toru wszystkich klas nadaje Polski Związek
Jeździecki na podstawie uprawnień nadanych przez kolegium sędziów
PZJ.
3. Warunki otrzymania uprawnień do licencji gospodarza toru:
3.1. posiadanie aktualnych uprawnień przynajmniej trzeciej klasy
sędziowskiej w skokach przez przeszkody;
3.2. pełnienie następujących funkcji w okresie dwóch ostatnich lat:
3.2.1. gospodarz toru klasy 2:
• pełnienie funkcji gospodarza toru co najmniej pięć razy na
ZR oraz funkcji asystenta co najmniej raz na ZO lub
wyższej rangi.
3.2.2. gospodarz toru klasy 1:
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• pełnienie funkcji gospodarza toru co najmniej pięć razy na
zawodach krajowych oraz funkcji asystenta gospodarza
toru co najmniej raz na zwodach ogólnopolskich lub
wyższej rangi.
Jeżeli warunki 3.2.1 lub 3.2.2 nie zostały spełnione, to do
otrzymania uprawnień do licencji gospodarza toru konieczne jest
ukończenie
dodatkowego
seminarium
licencyjnego
dla
gospodarzy toru.
3.3. ukończenie seminarium licencyjnego dla gospodarzy toru;
3.4. ukończenie kursu podstawowego dla gospodarzy toru
3.5. złożenie wniosku o nadanie licencji w PZJ;
3.6. wniesienie opłaty za licencję zgodnie z cennikiem PZJ
4. Okres ważności licencji wynosi 2 lata. Pierwszy cykl dwuletni
rozpoczyna się 01.01.2012 roku.
5. Dla osób, które ukończyły kurs podstawowy lub dodatkowe
seminarium licencyjne (Art. 4.3.3.2) okres ważności uprawnień do
licencji rozpoczyna się z dniem ukończenia kursu lub seminarium
dodatkowego. Okres ważności licencji rozpoczyna się z dniem
spełnienia warunków punktu 3.3.5 i punktu 3.3.6 niniejszego artykułu,
a kończy z dniem kończącym bieżący dwuletni okres ważności licencji.
6. Kolegium sędziów PZJ może wyrazić zgodę na pełnienie funkcji
gospodarza toru lub asystenta gospodarza na zawodach krajowych
przez osobę posiadającą potwierdzone przez narodową federację
zagraniczne uprawnienia, pod warunkiem wykupienia licencji w Biurze
PZJ.
Artykuł 6. SZKOLENIA GOSPODARZY TORU
1. Rodzaje szkoleń:
1.1. kursy podstawowe;
1.2. seminarium licencyjne;
1.3. seminarium doszkalające.
2. Nadzór nad szkoleniami oraz egzaminami sprawuje Biuro PZJ
we współpracy z KS PZJ.
3. Komisję egzaminacyjną stanowi wykładowca lub wykładowcy
przeprowadzający szkolenie. Wykładowcą musi być osoba
posiadająca status Promotora
4. Kierownika szkolenia wyznacza organizator. Wykładowców zatwierdza
kolegium sędziów PZJ.
5. Kierownik szkolenia odpowiada za:
5.1. Organizację i rozliczenie szkolenia, zakwaterowanie i wyżywienie
uczestników kursu i wykładowców;
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5.2. zebranie niezbędnych dokumentów;
5.3. dostarczenie do Biura PZJ protokołu ukończenia kursu oraz
pozostałych dokumentów w terminie 14 dni od daty jego
zakończenia.
6. Kierownik szkolenia przesyła listę zgłoszonych osób do Biura PZJ
celem potwierdzenia kwalifikacji kandydatów określonych niniejszymi
przepisami.
Artykuł 7. PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKOLEŃ
1. Organizator zgłasza szkolenia do Biura PZJ na właściwym formularzu.
2. Szkolenie zatwierdza kolegium sędziów PZJ.
3. Informacja o zatwierdzonym kursie jest publikowana na stronie
internetowej www.pzj.pl.
Artykuł 8. KLASY GOSPODARZY TORU
1. Pełnienie funkcji gospodarza toru na zawodach jeździeckich, zależy
od klasy posiadanych uprawnień.
2. Uprawnienia krajowego gospodarza toru określają dwie klasy
gospodarzy toru – wymienione w kolejności ich nadawania, które
zależą od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia:
• klasa 2;
• klasa 1.
3. Uprawnienia międzynarodowego gospodarza toru określają 3 poziomy
(Level 2, 3 i 4) gospodarzy toru. Zdobycie uprawnień międzynarodowych powoduje wpisanie na listę gospodarzy toru FEI
i automatycznie nadaje uprawnienia do licencji gospodarza toru PZJ.
Artykuł 9. GOSPODARZ TORU KLASY 2.
1. Krajowym gospodarzem toru klasy 2 w dyscyplinie skoków może
zostać osoba:
1.1. posiadająca aktualne uprawnienia sędziowskie przynajmniej
3 klasy w skokach przez przeszkody;
1.2. która ukończyła kurs podstawowy;
1.3. ukończyła praktykę na 10 zawodach rangi ZR i 10 rangi ZO lub
CSI/O;
1.4. uzyskała pisemną pozytywną opinię promotora;
1.5. zdała egzamin promocyjny
1.6. warunki wymienione w punktach 1,3 i 1,4 muszą być
udokumentowane wypełnioną kartą praktyk i pisemnym
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oświadczeniem promotora oraz dołączone do wniosku kandydata
o nadanie klasy 2 skierowanego do kolegium sędziów PZJ.
Artykuł 10. UPRAWNIENIA GOSPODARZA TORU 2. KLASY.
1. Gospodarz toru drugiej klasy może pełnić funkcje:
1.1. gospodarza toru na zawodach regionalnych;
1.2. asystenta gospodarza toru na zawodach każdej rangi.
Artykuł 11. GOSPODARZ TORU KLASY 1.
1. Krajowym gospodarzem toru klasy 1 w dyscyplinie skoków może
zostać osoba:
1.1. posiadająca aktualne uprawnienia sędziowskie przynajmniej
3 klasy w skokach przez przeszkody;
1.2. posiadająca od co najmniej dwóch lat licencję GT klasy
2 w trakcie, których;
1.2.1. pełniła funkcję gospodarza toru na co najmniej 10 ZR;
1.2.2. pełniła funkcję oficjalnego asystenta gospodarza toru co
najmniej 10 razy na ZO lub zawodach wyższej rangi
1.2.3. pracowała w zespole budowniczych toru na co najmniej
2 zawodach międzynarodowych;
1.3. Uzyskała pisemną pozytywną opinię promotora;
1.4. Zdała egzamin promocyjny;
1.5. Warunki wymienione w punktach 1.2.1, 1.2.2 i 1.3 muszą być
udokumentowane kserokopiami oficjalnych propozycji zawodów
i pisemnym oświadczeniem promotora oraz dołączone do
wniosku kandydata o nadanie uprawnień klasy 1 skierowanego
do Kolegium Sędziów PZJ.
Artykuł 12. UPRAWNIENIA GT KLASY 1
1. Gospodarz toru klasy 1 może pełnić funkcję:
1.1. gospodarza toru na zawodach krajowych każdej rangi;
1.2. asystenta gospodarza toru na zawodach każdej rangi.
Artykuł 13. NADAWANIE UPRAWNIEŃ GOSPODARZA TORU
1. Nadanie uprawnień gospodarza toru następuje po spełnieniu
warunków określonych dla każdej z klas. Warunkiem formalnym
nadania klasy jest dostarczenie do kolegium sędziów dokumentacji
potwierdzającej spełnienie ww. warunków w skład której wchodzą
kserokopie:
1.1. potwierdzeń odbycia praktyk;
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1.2. potwierdzeń udziału i ukończenia
i zaliczonych egzaminów promocyjnych.

kursów,

seminariów

Artykuł 14. EGZAMIN PROMOCYJNY
Po stwierdzeniu przez promotora gotowości kandydata do
przystąpienia do pełnienia funkcji GT klasy II lub do otrzymania
awansu promotor wnioskuje do KS PZJ o przeprowadzenie egzaminu
centralnego. KS PZJ analizuje dostarczone dokumenty i dokonuje
oceny realizacji procedur awansowych. W przypadku pozytywnej
opinii, kandydat kierowany jest na egzamin promocyjny. Komisja
egzaminacyjna egzaminu promocyjnego składa się z dwóch
promotorów.
Artykuł 15. MIĘDZYNARODOWY GOSPODARZ TORU
1. Klasę międzynarodowego gospodarza toru może uzyskać osoba,
której uprawnienia zostaną przyznane przez Międzynarodową
Federację Jeździecką (FEI).
2. Warunkiem zgłoszenia krajowego gospodarza toru klasy 1 na
kandydata na międzynarodowego gospodarza toru jest spełnienie
następujących warunków:
2.1. posiadanie licencji klasy 1. przynajmniej przez 6 ostatnich lat;
2.2. pełnienie funkcji gospodarza toru na ZO co najmniej 12 razy;
2.3. pełnienie funkcji asystenta gospodarza toru na CSI(O) co
najmniej 6 razy;
2.4. uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii o swojej pracy jako
gospodarza toru u co najmniej dwóch promotorów;
2.5. Warunki wymienione w punktach 2.2.2 , 2.2.3 i 2.2.4 muszą być
udokumentowane kserokopiami oficjalnych propozycji zawodów
i pisemnym oświadczeniem promotora oraz dołączone do
wniosku kandydata o zgłoszenie na międzynarodowy kurs FEI
skierowanego do kolegium sędziów PZJ.
2.6. spełnienie wszystkich pozostałych warunków, opisanych
w przepisach FEI.
3. Kandydatów na wszystkie stopnie międzynarodowych gospodarzy toru
opiniuje kolegium sędziów PZJ, a zgłasza do FEI Biuro PZJ.
Artykuł 16. EWIDENCJA GOSPODARZY TORÓW
1. PZJ prowadzi ewidencję osób posiadających aktualną licencję
gospodarza toru.
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2. Osoby nieposiadające aktualnej licencji gospodarza toru nie mogą
pełnić takiej funkcji na zawodach krajowych pod rygorem
unieważnienia wyników tych zawodów krajowych.
Artykuł 17. WYNAGRODZENIE GOSPODARZA TORU
Wynagrodzenie gospodarza toru za projekt i pracę wykonaną podczas
zawodów
krajowych
gospodarz
toru
ustala
bezpośrednio
z organizatorem zawodów.
Artykuł 18. ZAWIESZANIE GOSPODARZY TORU
W przypadku zgłoszenia przez zawodników, sędziów lub
organizatorów zawodów krajowych, pisemnego wniosku dotyczącego
rażących błędów w ustawianych parkurach bądź niestosownych
zachowaniach się, kolegium sędziów PZJ ma prawo do szczegółowej
analizy wymienionych faktów i skierowanie sprawy do komisji prawa i
dyscypliny. Kolegium sędziów może zawiesić gospodarza toru do
zakończenia sprawy.
Artykuł 19. OBSADY GOSPODARZY TORU
Obsady gospodarzy toru są integralną częścią obsad osób oficjalnych
i podlegają zasadom opisanym w przepisach o osobach oficjalnych na
zawodach.
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