
Zebranie zarządu DZJ 27.11.2017 r.,  

w składzie poszerzonym o członków klubów. 

 

1. Poruszony był temat zawodów w Rościsławicach, zorganizowanych w terminie 

Mistrzostw Dolnego Śląska, odbywanych w klubie obok (Wielka Lipa). 

Wywołało to wiele kontrowersji i dezaprobaty. Na pismo napisane w tej 

sprawie do klubu „SK Kruszyńscy” zarząd DZJ nie otrzymał nigdy odpowiedzi. 

Sprawą ma się zająć Komisja Etyki powołana przy DZJ, aby podobne sytuacje 

nigdy więcej się nie powtórzyły. W oparciu o ten problem PZJ postanowił, że 

od przyszłego roku zawody ogólnopolskie nie będące wcześniej w kalendarzu 

będą mogły się odbyć  po uzyskaniu zgody rodzimego WZJ. 

2. WTWK Partynice wystąpiły z prośbą o zgłaszanie się chętnych do organizacji 

imprez jeździeckich na ich hali, aby imprezy te zostały wzięte pod uwagę przy 

konstruowaniu kalendarza.  

3. Z uwagi na potrzeby środowiska DZJ zorganizuje w najbliższym czasie dwa 

kursy sędziowskie podstawowe, w ujeżdżeniu i WKKW. 

4. Rada Szkolenia Jeździeckiego PZJ postanowiła powołać w WZJ-tach 

stanowisko „kapitana”, którego kompetencje nie są jeszcze sprecyzowane, ale 

będzie to osoba uprawniona do oceny merytorycznej planowanych szkoleń  

(w jakim ośrodku je robić, kto ma prowadzić itp.), a także do patronatu nad 

problemem niebezpiecznej jazdy na zawodach. Nie jest jeszcze ustalone 

jakimi narzędziami będzie się posługiwał „kapitan”, ani nie ma regulaminu  

w tej sprawie zaproponowanego przez PZJ, ale „niebezpieczna jazda” musi 

być piętnowana. Na zawodach zarówno zawodnik jak i jego trener powinni być 

„przesłuchani”, tak jak się to dzieje na wyścigach i powinien być napisany 

protokół ze zdarzenia. Jest to temat do dalszej pracy na nim.  

5. Kol. Krzysztof Król zaproponował włączenie się klubów w program 

Ministerstwa Sportu dotyczący sportu w przedszkolach. Zadeklarował 

opracowanie projektu, odpowiadającego specyfice sportu jeździeckiego  

i zachęcał kluby do udziału w nim. DZJ będzie projekt firmować, gdy 

powstanie.  

6. Monika Słowik przedstawiła i poddała pod głosowanie regulamin Komisji Etyki. 

Za przyjęciem głosowali wszyscy obecni członkowie zarządu w ilości 6 osób.   



7. Na uroczystość „Zakończenia sezonu 2017” zaprosił w swoje ponownie 

Grzesiek Przybylski i propozycję została przyjęta. Planowany termin to 

16.02.2018 r., Biały Las. 

8. Na zebranie kalendarzowe zaproponowano termin 15.01.2018 r, godz. 17.00, 

Partynice. 

9. Zaproponowano i przyjęto opłaty licencyjne na następny rok:  

- zawodnik będący w klubie 50 zł, zawodnik bez przynależności klubowej 250 

  zł, 

- koń zgłaszany pierwszy raz 70 zł, koń będący już w bazie 50 zł, 

- składka klubowa 400 zł, 

Ponadto zatwierdzono nowe opłaty, związane z organizacją zawodów: 

- wpis zawodów do kalendarza imprez 100 zł (opłata musi być wniesiona na 

  konto DZJ najpóźniej miesiąc przed zawodami),  

- odwołanie zawodów będących w kalendarzu DZJ 300 zł. Nie będzie kary  

  finansowej za odwołanie zawodów w przypadku małej ilości zgłoszeń -  to 

  jest 25 i mniej koni w ujeżdżeniu, oraz 50 i mniej koni w skokach.  

 

 

 
  


