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REGULAMIN 

KOLEGIUM SĘDZIÓW WARSZAWSKO – MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

Na podstawie Przepisów o sędziach jeździeckich Polskiego Związku Jeździeckiego, Statutu 

Warszawsko – Mazowieckiego Związku Jeździeckiego postanawia się co następuje:  

 

§1 

1. Kolegium Sędziów Warszawsko – Mazowieckiego Związku Jeździeckiego (KS W-MZJ) jest 
organem wykonawczym Zarządu Warszawsko – Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. 

2. Kolegium Sędziów Warszawsko – Mazowieckiego Związku Jeździeckiego działa na terenie 

Warszawsko – Mazowieckiego Związku Jeździeckiego  

§2 

1. KS W-MZJ działa w oparciu o statut W-MZJ i Przepisy o sędziach jeździeckich Polskiego 
Związku Jeździeckiego. 

2. Skład KS W-MZJ jest powoływany przez Zarząd W-MZJ na wniosek Przewodniczącego KS W-
MZJ. 

3. KS W-MZJ składa się z 3-5 członków reprezentujących możliwie najwyższy poziom 
wiedzy w swojej specjalności. 

4. Kadencja KS WMZJ trwa przez okres działania Zarządu przy którym zostało powołane. 
 

 
§3 

Kolegium Sędziów swoje zadania realizuje poprzez: 

1. Zatwierdzanie propozycji zawodów konnych wpisanych do Kalendarza Zawodów W-MZJ. 

2. Kontrolę sprawozdań osób oficjalnych z przebiegu zawodów. 

3. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących rozgrywania zawodów konnych na terenie W-
MZJ. 

4. Prowadzenie, we współpracy z Biurem Polskiego Związku Jeździeckiego,  aktualnych list osób 
posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji oficjalnych na zawodach konnych. 

5. Wytyczanie i realizowanie kierunków szkolenia i doskonalenia osób oficjalnych W-MZJ. 

6. Opiniowanie dla Zarządu W-MZJ wniosków awansowych osób oficjalnych. 

7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i regulaminów PZJ dotyczących osób oficjalnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem przestrzegania kodeksu etycznego i przepisów dotyczących 
konfliktu interesów. 

8. Organizowanie kursów i seminariów szkoleniowych i licencyjnych. 

9. Współpraca z Zarządem W-MZJ, Radą Trenerów, oraz KS PZJ. 
 

§4 

1. Działalnością KS W-MZJ kieruje Przewodniczący KS W-MZJ, którego kadencja jest równa 
kadencji Zarządu W-MZJ. 
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2. Posiedzenia KS W-MZJ odbywają się minimum 4 razy w roku. 
3. W posiedzeniu KS W-MZJ mogą brać udział członkowie Zarządu WMZJ oraz 

zaproszeni goście. 
4. Doraźnie posiedzenia mogą odbywać się za pomocą maili, tele/video konferencji. 
5. Głosowanie – zwykłą większością głosów. Jeżeli liczba głosów „za” i „przeciw” jest 

równa, decyduje głos przewodniczącego. W razie głosowania elektronicznego – brak 
odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza głos „za” 

 
 
 

REGULAMIN 

ZATWIERDZANIA PROPOZYCJI ZAWODÓW KONNYCH ROZGRYWANYCH W RAMACH KALENDARZA 

WARSZAWSKO – MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

1. Na zatwierdzenie przesłanych przez organizatora propozycji Kolegium Sędziów Warszawsko - 

Mazowieckiego Związku Jeździeckiego ma 3 dni robocze 

2. Zatwierdzone będę jedynie propozycje zawodów wpisanych do kalendarza W-MZJ 

3. Propozycje należy przesłać na adres mailowy biuro@wmzj.waw.pl oraz: 

a. dyscyplina ujeżdżenie i paraujeżdżenie na adres  ewa.gomolka@wmzj.waw.pl  

b. skoki na adres ewa.gomolka@wmzj.waw.pl oraz anetta.orlicka@wmzj.waw.pl, 

maks.maksymowicz@wmzj.waw.pl  

c. pozostałe dyscypliny: ewa.gomolka@wmzj.waw.pl 

4. Stanowisko Sędziego W-MZJ w danym klubie może być w roku kalendarzowym obsadzone 

maksymalnie 2 razy przez tego samego sędziego (w jednej dyscyplinie jeździeckiej), będącego 

na liście sędziów W-MZJ (na sędziach W-MZJ spoczywa obowiązek przesłania w ciągu 14 dni 

do KS W-MZJ  rzetelnego sprawozdania z zawodów). 

5. Stanowisko komisarza zawodów musi być obsadzone przez sędziego posiadającego 

uprawnienia (na komisarzach spoczywa obowiązek przesłania w ciągu 14 dni rzetelnego 

sprawozdania do KS W-MZJ) 
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