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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 podroży 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.

1. Niniejsze przepisy określają zasady zdobywania uprawnień i licencji następujących Osób
Oficjalnych PZJ w dyscyplinie Powożenie:
• Delegat Techniczny (DT)
• Kandydat Delegat Techniczny (Kandydat DT)
• Gospodarz Toru (GT)
• Kandydat Gospodarz Toru (Kandydat GT)
1.1 Ilekroć w niniejszych przepisach używa się sformułowania zawody krajowe należy prze to
rozumieć zawody regionalne i ogólnopolskie umieszczone w oficjalnym kalendarzu zawodów
PZJ/WZJ
2. Obowiązki i uprawnienia Delegata Technicznego i Gospodarza Toru
Obowiązki i uprawnienia DT i GT odnoszą się do zawodów krajowych w Powożeniu i
wynikają z art.907 i 910 przepisów FEI.
Wszelkie wytyczne odnośnie Osób Oficjalnych na zawodach międzynarodowych określają
aktualne przepisy Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej w dyscyplinie: Powożenie.
3. Delegat Techniczny
3.1 Delegat techniczny zatwierdza warunki techniczne i przygotowania administracyjne do
zawodów, miejsca na badania i przeglądy koni, rozlokowanie koni i ludzi.
3.2 Delegat techniczny dokonuje przeglądu i zatwierdza trasy, place treningowe i
rozprężalnie do wszystkich trzech prób łącznie z rodzajem i wymiarami przeszkód, ze
szczególnym uwzględnieniem dostosowania ich do poziomu zawodów. Delegat techniczny
zobowiązany jest szczególnie do zmierzenia wszystkich tras w próbach w celu sprawdzenia
czy mają wymaganą długość. Musi mieć możliwość obejrzenia ich odpowiednio wcześniej,
by była możliwość wniesienia ewentualnych poprawek.
3.3 Prowadzi zebranie techniczne i kieruje całym personelem technicznym. Przekazuje
wytyczne Gospodarzowi Toru dotyczące zmian trasy lub przeszkód, które uważa za
konieczne.
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3.4 Nadzoruje
poprawności obliczenia wyników , składa raport i doradza komisji
sędziowskiej w sprawach podlegających jej decyzji.
3.5 Zdaje raport Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej o gotowości stosownego toru do
rozpoczęcia konkursu. Następnie zajmuje się nadzorem nad warunkami technicznymi i
administracyjnymi zawodów oraz asystuje i doradza komisji sędziowskiej, komisji
weterynaryjnej i komitetowi organizacyjnemu.
3.6 Nadmierne zmuszanie do wysiłku wyczerpanych koni, nadmierne użycie bata, zbyt ostre,
źle dopasowane lub złamane czy uszkodzone kiełzno; uszkodzony pojazd, który może
spowodować zranienie konia; lub każde inne działanie, które w opinii Delegata Technicznego
jest oczywistym i niewątpliwym aktem brutalności powinno zostać przez niego jak najszybciej
zgłoszone Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej. DT winien zatrzymać zawodnika do
przybycia członka KS, który podejmie decyzję. Czas jest zatrzymywany.
3.7 Delegat Techniczny zawodów dokonuje odprawy i instruuje sędziów przeszkodowych,
obserwatorów, sędziów pomiaru czasu, sędziów na startach i metach i dopilnowuje ich
obecności na wyznaczonych stanowiskach.
3.8 Delegat techniczny sporządza po zawodach:
• raport z uwagami dotyczącymi organizacji zawodów. Raport musi być sporządzony
na oficjalnym druku PZJ ( kserokopie raportu przekazuje organizatorowi zawodów ).
3.9. Kandydat Delegat Techniczny może pełnić funkcje Asystenta DT na wszystkich
zawodach krajowych.. Może pełnić samodzielnie funkcję DT na zawodach krajowych w
klasie L.
4. Gospodarz toru
4.1 Gospodarz Toru jest odpowiedzialny za:
• Ustawienie i wymierzenie czworoboku do Konkursu A.
• Ustawienie, wymierzenie i oznakowanie trasy oraz budowę przeszkód w Konkursie B.
• Zaprojektowanie, zbudowanie, wymierzenie toru w Konkursie C.
4.2 Gospodarz toru musi upewnić się, że warunki techniczne we wszystkich próbach są
zgodne z aktualnymi przepisami i wytycznymi dyscypliny Powożenia.
4.3 Kandydat Gospodarz Toru może pełnić funkcje Asystenta GT na zawodach krajowych.
5. Wymagania i zasady zdobywania uprawnień
5.1 Krajowym Kandydatem DT Polskiego Związku Jeździeckiego może zostać osoba
spełniająca następujące warunki:
5.1.1 pełnoletnia;
5.1.2 posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;
5.1.3 posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
5.1.4 korzystająca z pełni praw publicznych;
5.1.5 która, wyrazi zgodę na poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej
przepisami PZJ;
5.1.6 spełnia jeden z warunków:
• posiada uprawnienia Gospodarza Toru i min. III klasę sędziowską z aktualną licencją
w dyscyplinie: Powożenie;
• posiada I klasę sportową w powożeniu i min. III klasę sędziowską z aktualną licencją
w dyscyplinie: Powożenie;
• posiada II klasę sędziowską z aktualną licencją w dyscyplinie: Powożenie;
5.1.7 która zda z wynikiem pozytywnym egzamin kończący podstawowy kurs DT.
5.2 Krajowym Kandydatem GT Polskiego Związku Jeździeckiego może zostać osoba
spełniająca następujące warunki:
5.2.1 pełnoletnia;
5.2.1 posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;
5.2.2 posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
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5.2.3 korzystająca z pełni praw publicznych;
5.2.4 która, wyrazi zgodę na poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej
przepisami PZJ;
5.2.5 posiadająca III klasę sędziowską z aktualną licencją w dyscyplinie: Powożenie;
5.2.6 która zda z wynikiem pozytywnym egzamin kończący podstawowy kurs GT.
5.3 Krajowym DT Polskiego Związku Jeździeckiego może zostać osoba spełniająca
następujące warunki:
• posiadająca od co najmniej dwóch lat uprawnienia Kandydata DT (licząc od dnia
zatwierdzenia przez PZJ protokołu z egz. końcowego kursu podstawowego );
• która udokumentuje pełnienie min. 4 razy funkcji Asystenta DT na ZR, ZO lub CAI (w
tym min. 1 raz u DT będącego na liście FEI);
• która ukończy seminarium – licencyjne dla DT.
5.4 Krajowym GT Polskiego Związku Jeździeckiego może zostać osoba spełniająca
następujące warunki:
• posiadająca od co najmniej dwóch lat uprawnienia Kandydata GT (licząc od dnia
zatwierdzenia przez PZJ protokołu z egz. końcowego kursu podstawowego );
• ukończyła praktykę u GT z listy krajowej lub FEI (długość praktyki określa GT);
• zdała egzamin praktyczny u GT z listy FEI.
• która ukończy seminarium licencyjne dla GT.
5.5 Promocja międzynarodowa - krajowy Delegat Techniczny lub Gospodarz Toru może się
ubiegać o promocję międzynarodową jeżeli posiada:
5.5.1 aktualną licencję DT/GT w dyscyplinie: Powożenie;
5.5.2 min. 5 letnią regularną praktykę krajową; Wymóg ten może być złagodzony na
warunkach określonych w przepisach FEI.
5.5.3 pozytywną opinię DT lub GT z uprawnieniami międzynarodowymi.
5.5.4 spełnia pozostałe wymogi określone w przepisach FEI
5.5.5 Warunki przedstawione w p. 5.5.2 oraz 5.5.4 wynikają z Przepisów FEI dla dyscypliny
Powożenia. Zmiana wymienionych wymogów w przepisach FEI powoduję ich zmianę w
Przepisach PZJ o Delegatach Technicznych i Gospodarzach Toru w powożeniu.
5.5.6 Wniosek o promocję na DT/GT FEI musi być przesłany do Biura PZJ. Warunkiem
zgłoszenia kandydata na listy FEI jest spełnienie wyżej wymienionych warunków oraz
pozytywna opinia Komisji Powożenia i Kolegium Sędziów.
6 Tryb nadawania uprawnień
6.1 Tryb nadawania uprawnień Kandydata DT/GT
Nadanie uprawnień Kandydata DT/GT następuje po spełnieniu warunków określonych w p.
5 pp.3.1 lub p.5 pp.3.2 oraz po przesłaniu do Biura PZJ protokołu z egzaminu kończącego
Kurs podstawowy DT/GT.
6.2 Tryb nadawania uprawnień DT
Nadanie uprawnień DT następuje po spełnieniu warunków określonych w p. 5 pp.3.3 - po
przesłaniu do Biura PZJ protokołu z Egzaminu kończącego seminarium licencyjne DT.

6.3 Tryb nadawania uprawnień GT
Nadanie uprawnień GT następuje po spełnieniu warunków określonych w p. 5 pp.3.4 – po
przesłaniu do Biura PZJ potwierdzenia odbycia praktyk i zdania praktycznego egzaminu u
GT z listy FEI.
7. Licencje
7.1 Warunkiem pełnienia funkcji DT lub GT lub Asystenta DT/GT na zawodach krajowych
jest posiadanie aktualnej licencji PZJ.
7.1.1 Koszt licencji ustalony jest przez zarząd PZJ i publikowany na stronie internetowej
Związku
7.1.2 Licencja ważna jest przez okres dwóch lat od momentu jej uzyskania.
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7.2 Tryb nadawania licencji DT/GT:
7.2.1 Licencja GT/DT oraz Kandydata GT/DT jest nadawana przez Polski Związek
Jeździecki.
7.2.2 Warunki otrzymania licencji :
• ukończenie kursu podstawowego / seminarium licencyjnego .
• złożenie wniosku o nadanie licencji osób oficjalnych w PZJ;
• wniesienie opłaty za licencję zgodnie z cennikiem PZJ.
7.2.3 Jeżeli DT/GT nie odnowi licencji po minięciu okresu jej ważności nie traci uprawnień
DT/GT ale nie może pełnić funkcji DT/GT na żadnych zawodach aż do momentu
odnowienia licencji.
7.3 Lista DT i GT z uprawnieniami i aktualną licencją
załącznik Nr.1.

ważną

do 31.12.2011 stanowi

8. Kursy dla DT/GT
8.1 Rodzaje kursów:
• podstawowe – dające uprawnienia
• licencyjny – odświeżające zakres wiedzy
• doszkalający – poszerzające zakres wiedzy
8.2 Nadzór nad kursami sprawuje Biuro PZJ i Komisja Powożenia.
8.3 Komisję egzaminacyjną stanowi wykładowca/ wykładowcy kursu.
8.4 Egzaminatorem / wykładowcą na kursie DT/GT mogę być tylko Delegaci Techniczni/
Gospodarze Toru figurujący na aktualnej liście osób uprawnionych do prowadzenia kursów
PZJ.
8.5 Kierownika kursu wyznacza organizator, a zatwierdza Komisja Powożenia lub Vice
Prezes do spraw Sportowych. Wykładowców i egzaminatorów zatwierdza Komisja
Powożenia PZJ lub Vice Prezes do Spraw Sportowych.
8.6 Kierownik kursu odpowiada za:
• organizacje zakwaterowania i wyżywienia uczestników kursu, wykładowców i
egzaminatorów;
• zebranie niezbędnych dokumentów i zdjęć ( zdjęcia w formie elektronicznej) ;
• dostarczenie do Biura PZJ protokołu ukończenia kursu w terminie 14 dni od daty jego
zakończenia.
8.7 Kandydaci na kurs podstawowy mogą przystąpić do zajęć pod warunkiem złożenia u
kierownika kursu wypełnionej deklaracji. Pozostałe niezbędne dokumenty osobowe muszą
być dostarczone do Biura PZJ w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jego
zakończenia. Niedostarczenie dokumentów w podanym terminie może spowodować
skreślenie kandydata z listy absolwentów kursu.
8.8 Kursy dla Delegatów Technicznych i Gospodarzy Toru mogą być organizowane
oddzielnie lub razem.
9. Procedura zgłaszania kursów
9.1 Organizator zgłasza kurs do Biura PZJ na właściwym formularzu;
9.2 Kurs / seminarium zatwierdza Komisja Powożenia;
9.2.1 Komisja Powożenia może nie wyrazić zgody na zorganizowanie kursu / seminarium;
9.3 Informacja o zatwierdzonym kursie jest publikowana na stronie internetowej Polskiego
Związku Jeździeckiego www.pzj.pl ;
10. Ekwiwalent przysługujący za każdy dzień faktycznej i niezbędnej obecności DT/GT o jest
szczegółowo określony w Przepisach o Sędziach.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
8. Aktualne listy GT i DT z licencją ważną do 31.12.2011r
Lista Gospodarzy Toru w dyscyplinie - Powożenie
Lp.

Nazwisko

Imię
Wojciech

Status

1

Ganowicz

I

2

Zaleski

Marek

I

3

Kodź

Tadeusz

N

4

Konieczny

Czesław

N

5

Rembowski

Krzysztof

N

Lista Kandydatów na Gospodarzy Toru w dyscyplinie - Powożenie
Lp.

Nazwisko

Imię

Status

1

Bogacz

Sebastian

N

2

Szczesiak

Łukasz

N

Lista Delegatów Technicznych w dyscyplinie - Powożenie
Lp.

Nazwisko

Imię

Status

1

Zaleski

Marek

O

2

Kęszycki

Stefan

I

3

Bogacz

Sebastian

N

4

Bogacz

Sylwia

N

5

Bogacz

Witold

N

6

Ganowicz

Wojciech

N

7

Kęszycka

Anna

N

8

Kodź

Tadeusz

N

9

Konieczny

Czesław

N

10 Kryszczyński

Piotr

N

11 Rembowski

Krzysztof

N

12 Szczesiak

Łukasz

N

13 Szymoniak

Ryszard

N

Status:
N- krajowy
C, I, O – międzynarodowy
Listy osób z uprawnieniami Gospodarza Toru bez ważnej licencji
Lp.

Nazwisko

Imię

Status

2

Głoskowski

Tadeusz

N

4

Mieszkała

Jan

N

5

Smudziński

Wojciech

N

Krajowe przepisy o Delegatach Technicznych i Gospodarzach Toru w dyscyplinie Powożenia

