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Konsultacje szkoleniowe 

„CZWOROBOKI OKIEM SĘDZIEGO” 

 
Wraz z Klubem Jeździeckim „Facimiech” zaprasza Leszek Mazurkiewicz: 
 

Licencjonowany Sędzia Ujeżdżenia Polskiego Związku Jeździeckiego 
z doświadczeniem w sędziowaniu zawodów ogólnopolskich  

do klasy Grand Prix i Grand Prix Freestyle włącznie. 
Sędzia główny Mistrzostw Małopolski 2014. 

Instruktor sportu – jeździectwo, Licencjonowany Szkoleniowiec PZJ. 
 

1. MIEJSCE: Klub Jeździecki „Facimiech” 

 
2. TERMIN KONSULTACJI: 29-30 listopad 2014 

 

3. TERMIN ZGŁOSZEŃ OSTATECZNYCH: 24.11.2014 
 

4. SPOSÓB ZGŁOSZEŃ:  

e-mail: zawody.facimiech@gmail.com 
tel. 605378582 

 

W zgłoszeniu należy podać: 
 

Imię i nazwisko uczestnika, imię konia, program w którym dana para 

będzie się prezentować, tel. kom, oraz informacje o rezerwacji boksu 
dla konia. 

 

5. WARUNKI TECHNICZNE - hala: 
 

Czworobok - 20 x 60 m,  

Rozprężania –  30 x 30 m 
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6. PROGRAM KONSULTACJI: 

 

Początek: godzina 10.00 

 

Zaprezentować można każdy program ujeżdżenia klasy L-CS (w tym programy 

dowolne z muzyką) oraz program ujeżdżenia WKKW klasy LL - CCI/CIC 4* 

 

- Przejazdy będą głośno komentowane przez sędziego na bieżąco: ruch po ruchu 

- ocena po ocenie. 

 

- Czas przeznaczony na każdą parę to około 20 minut – w tym przejazd 

programu - ocena + komentarz. Następnie praca nad wybranymi ćwiczeniami 

celem korekty i poprawy wykonania. 

 

W sobotę ok. godz. 18.00 w klubowej kawiarni wykład pt. "Sędziowanie 

programów dowolnych z muzyką" oraz projekcja filmu "Czworoboki okiem 

sędziego", w którym zaprezentowane zostaną wybrane ćwiczenia z klas N-CS 

wykonane na oceny 1-10. 

 

 

7. CEL KONSULTACJI: 

 

 Pokazanie drogi, jaką powinna podążać para koń-jeździec, by uzyskiwać coraz 

lepsze wyniki na czworobokach – znaczenie skali szkoleniowej 

 Zwrócenie uwagi na to, co sędzia „chce zobaczyć” by postawić wysoką ocenę 

 Wytłumaczenie języka i sformułowań używanych przez sędziów – celem ich 

zrozumienia i wpłynięcia na poprawę codziennego treningu 

 Praca nad choreografią, stopniem trudności oraz interpretacją muzyki w 

programach dowolnych 

 

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 

 Opłata organizacyjna – 40 zł od konia za 1 program (20 min konsultacji) lub 70zł 

za 2 programy  (2x 20 min) 

 Boks – 150zł (od 28.11-30.11) rezerwacja boksu ważna z dowodem wpłaty 

 nagranie  10zł  (20min) 

 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konsultacji, do zmiany 

terminu lub ich odwołania w przypadku małej ilości zgłoszeń 

 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne zdarzenia losowe 

mogące zaistnieć w czasie trwania konsultacji. 

 

- UWAGA! Konsultacje mają charakter szkoleniowy i nie są zawodami w 

rozumieniu regulaminów i przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego. 
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ZAKWATEROWANIE: 

Hostel Minor Skawina tel: 12 276 50 55 cena za 2os ze śniadaniem 150zł  

Pałac w Paszkówce (ok. 6 km.), Paszkówka 37, 34-113 Paszkówka, Tel. +48 33 872 

38 00,  

HOTEL – RESTAURACJA DWOREK SKAWIŃSKI (OK.9 km) ul. Kublińskiego 4, 32-050 

Skawina, tel. (012) 276-03-45 ceny od 100zł/os 

Pozowice  (ok.2 km) tel. 12 270 64  67 ceny od 40zł/os 

Krzęcin 117 (ok. 5 km) tel. 12 270 60 45 ceny od 30zł/os 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób 

w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że 

dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w 

sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani 

innym celom np. komercyjnym. 

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro 

konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod 

treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 

2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w 

zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków 

nadużywania pomocy. 

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na 

teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich 

bezpieczeństwo także podczas podroży powrotnej z zawodów.  

4. 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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 

ewentualnie eutanazji.  

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem. 


