
 

KURSY SĘDZIOWSKIE W KRAKOWIE 

Katedra Hodowli Koni UR w Krakowie wraz z Małopolskim Związkiem Jeździeckim zaprasza 

na podstawowe kursy sędziowskie w następujących dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki przez 

przeszkody, WKKW, powożenie, sportowe rajdy konne. 

Zajęcia poprowadzą: Eulalia Michalik (B/F), Sylwia Bogacz (D) i Barbara Zygmunt (A/C). 

Kursy odbędą się na terenie Centrum Badawczego i Edukacyjnego Wydziału Hodowli  

i Biologii Zwierząt w Rząsce (u. Krakowska 4 – dawna Stacja Doświadczalna Katedry Hodowli 

Koni). 

 

1. Kurs sędziowski podstawowy w dyscyplinie ujeżdżenie (A) S/P/A/39/2014 

 Termin: 29.03.2014  

Organizator: KHK UR w Krakowie i MZJ  

Miejsce kursu: Centrum Badawcze i Edukacyjne WHiBZ w Rząsce 

Wykładowcy: Barbara Zygmunt  

Koszt szkolenia: ok. 40 zł studenci / ok. 70 zł pozostali 

Termin zgłoszeń: 20.03.2014 

 

2. Kurs sędziowski podstawowy w dyscyplinie powożenie (D) S/P/D/42/2014 

 Termin: 05.04.2014  

Organizator: KHK UR w Krakowie i MZJ  

Miejsce kursu: Centrum Badawcze i Edukacyjne WHiBZ w Rząsce 

Wykładowcy: Sylwia Bogacz  

Koszt szkolenia: ok. 40 zł studenci / ok. 70 zł pozostali 

Termin zgłoszeń: 25.03.2014 

 

3. Kurs sędziowski podstawowy w dyscyplinie WKKW (C) S/P/C/41/2014 

 Termin: 06.04.2014  

Organizator: KHK UR w Krakowie i MZJ  

Miejsce kursu: Centrum Badawcze i Edukacyjne WHiBZ w Rząsce 

Wykładowcy: Barbara Zygmunt, Zbigniew Seibt 



Koszt szkolenia: ok. 40 zł studenci / ok. 70 zł pozostali 

Termin zgłoszeń: 20.03.2014 

 

4. Kurs sędziowski podstawowy w dyscyplinie skoki przez przeszkody (B) S/P/B/40/2014 

 Termin: 12.04.2014  

Organizator: KHK UR w Krakowie i MZJ  

Miejsce kursu: Centrum Badawcze i Edukacyjne WHiBZ w Rząsce 

Wykładowcy: Eulalia Michalik  

Koszt szkolenia: ok. 40 zł studenci / ok. 70 zł pozostali 

Termin zgłoszeń: 04.04.2014 

 

5. Kurs sędziowski podstawowy w dyscyplinie sportowe rajdy konne (F) S/P/F/43/2014 

 Termin: 13.04.2014  

Organizator: KHK UR w Krakowie i MZJ  

Miejsce kursu: Centrum Badawcze i Edukacyjne WHiBZ w Rząsce 

Wykładowcy: Eulalia Michalik  

Koszt szkolenia: ok. 40 zł studenci / ok. 70 zł pozostali 

Termin zgłoszeń: 04.04.2014 

 

Zgodnie z art. 17 Przepisów o sędziach, krajowym sędzią jeździeckim może zostać osoba:  
1. pełnoletnia  
2. posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie  
3. spełniająca poniższe warunki, 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 Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI);  
- która, podda się odpowiedzialności dyscyplinarnej;  
4. 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.  
5. posiadająca zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji sędziego 
jeździeckiego, wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej;  
6. która zda egzamin kończący podstawowy kurs sędziowski w jednej z dyscyplin jeździeckich i złoży 
ślubowanie 
 

  



Wymagane dokumenty:  
1. Wniosek o wydanie licencji osób oficjalnych (dostępny w czasie kursu) 
2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej /dotyczy osób, które po raz pierwszy uzyskują 
uprawnienia z zakresu osób oficjalnych/.  
Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: konie.kursy.ur@gmail.com 
 
Dokładne koszty zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń. 
 


