
 
 
 

 
Podstawowy Kurs Sędziowski w dyscyplinie WKKW oraz Skoki przez 

przeszkody 
07-09 lutego 2014r. 

 
 
 

Hipodrom Sopot i Sopocki Klub Jeździecki mają zaszczyt zaprosić wszystkich 
chętnych na kursy dla przyszłych sędziów jeździeckich. 
 
 
 

 Prowadzący: Tomasz Mossakowski 
 Sprawy weterynaryjne: Grzegorz Chajęcki 
 07 lutego – I część WKKW 15-20 
 08 lutego – II część WKKW 10-17 
 09 lutego – SKOKI 09-16  
 Opłata za 1 kurs – 150 zł*, Opłata za 2 kursy – 200 zł* 
 Dyrektor Kursu Agata Jarzycka-Stefańska 
 Zgłoszenia na ajarzycka-stefanska@sopot.pl najpóźniej do 03 lutego. 
 Opłaty tylko na konto bankowe Sopockiego KJ bank PKO S.A. I 
o/Gdańsk   
77 1240 1242 1111 0000 1588 1395   
Koniecznie z dopiskiem „Imię Nazwisko i rodzaj kursu”  
 
 

 
� Uprzejmie informujemy iż istnieje możliwość zarezerwowania noclegów na 

miejscu, 90 zł/osobę w pokojach 2 lub 4 osobowych. Bez śniadania; dostępna 
kuchnia. 

� W sprawie rezerwacji proszę o kontakt biuro hipodromu 58 551 78 79  
� Opłaty za nocleg należy wnieść na konto bankowe Hipodromu Sopot                   

Nordea Bank Polska S.A.O/POB 73 1440 1101 0000 0000 1146 9353 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie Art. 21 Przepisów o osobach oficjalnych Polskiego Zwi
 
Krajowym sędzią jeździeckim może zosta

• pełnoletnia; 
• posiadająca przynajmniej 
• spełniająca poniższe warunki, czyli:
o posiadająca pełną zdolno
o korzystająca z pełni praw publicznych;
o   która pisemnie zobowiąż

  postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ oraz    
  Międzynarodowej Federacji Je

o która, podda się odpowiedzialno
• posiadająca jedną z poniż
o brązowa odznaka jeź
o klasa sportowa; 
o jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmuj

PZJ, instruktorów sportu i trenerów PZJ.
 

W wyjątkowych przypadkach, na wniosek kandydata na s
wymóg , po uzyskaniu pozytywnej  opinii menagera dyscypliny  
 

• która zda egzamin kończą
w jednej z dyscyplin jeździeckich i zło
o poniższej treści: 

 
„Ślubuję uroczyście, pełni
dbając o dobrostan koni, podejmowa
obowiązującymi przepisami je
i sprawiedliwym, kierowa
zawsze przestrzegać
 

*Ceny mogą ulec zmianie ze względu na ilość
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ą zdolność do czynności prawnych; 

ca z pełni praw publicznych; 
która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania        

ń statutu, przepisów i regulaminów PZJ oraz     
dzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI); 

ę odpowiedzialności dyscyplinarnej; 
ą z poniższych odznak/klas/uprawnień: 

zowa odznaka jeździecka; 

dzieckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego 
PZJ, instruktorów sportu i trenerów PZJ. 

tkowych przypadkach, na wniosek kandydata na sędziego, KS PZJ moż
wymóg , po uzyskaniu pozytywnej  opinii menagera dyscypliny   

ńczący podstawowy kurs sędziowski 
ździeckich i złoży ślubowanie 

ście, pełnić sumiennie obowiązki sędziego jeździectwa, 
c o dobrostan koni, podejmować decyzje zgodnie z wszelkimi 

cymi przepisami jeździeckimi, być sędzią przyjaznym 
i sprawiedliwym, kierować się bezstronnością, zasadami etyki, oraz 
zawsze przestrzegać zasadę fair play.” 

ędu na ilość uczestników. 

: instruktorów szkolenia podstawowego 

dziego, KS PZJ może uchylić powyższy 

dziectwa, 

, zasadami etyki, oraz 


