
Serdecznie zapraszam na egzaminy na brązową, srebrną i złotą odznakę rajdową PZJ. Egzaminy odbędą 
się 1 września 2019 roku, w niedzielę, w czarującej scenerii zamkowej w bardzo urokliwym miejscu na 
mapie Polski. Miła atmosfera i niezapomniane wrażenia gwarantowane.  

http://artemor.pzj.pl/Overview/BadgeExams  

W styczniu bieżącego roku podczas egzaminów na odznaki, który odbył się u nas po raz pierwszy, odznaki 
zdobyło 14 osób (5 złotych, 1 srebrną i 8 brązowych). Atmosfera była przednia a osoby podchodzące do 

egzaminów przyjechały z całej Polski (5 związków jeździeckich: MAZ, LUB, DOS, MAŁ, SLA).  
Dlatego skłaniam się do przeprowadzenia kolejnych egzaminów i na bieżąco będę uzupełniała informacje 

dotyczące wrześniowych egzaminów.  

Koszt egzaminów:  

- brązowa odznaka - 100 zł  

- srebrna odznaka - 160 zł  

- złota odznaka - 180 zł  
(obowiązuje przedpłata w wysokości 100 zł na numer konta, który będzie podany wraz ze szczegółowym 

harmonogramem zajęć w mailu potwierdzającym otrzymanie zgłoszenia o uczestnictwie).  

Termin zgłoszeń - 23 sierpień 2019 roku.  

 

Wymagania egzaminacyjne na brązową odznakę:  
- część praktyczna m.in. jazda konna na ujeżdżalni/placu (ruszanie ze stój, zatrzymanie i cofanie, jazda 
stępem, poprawne przejście do kłusa i galopu, trzymanie równowagi oraz zachowanie płynności tych 
chodów, zademonstrowanie prawidłowego półsiadu (lub dosiadu odciążającego) w kłusie i galopie, ocena 
dosiadu jeźdźca z zachowaniem odpowiedniej równowagi, ocena kontroli nad koniem w czasie jazdy. 

Komisja ocenia poprawność dosiadu jeźdźca oraz kontrolę sprawowaną nad koniem podczas jazdy).  

Zwolnieni z egzaminu praktycznego są zawodnicy, którzy ukończyli konkurs klasy L podczas zawodów.  

- część teoretyczna - rozmowa. Można posiłkować się pytaniami zamieszczonymi na stronie PZJ (od 1 do 

276, obligatoryjnie pytania od 261 do 276).  

 

Wymagania egzaminacyjne na srebrną odznakę:  
- część praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodników, którzy ukończyli konkurs zgodnie z 

zasadami klasy P podczas zawodów.  

- część teoretyczna - http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_srebrna_rajdowa.pdf  

 

Wymagania egzaminacyjne na złotą odznakę:  
- część praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodników, którzy ukończyli konkurs zgodnie z 

zasadami klasy N podczas zawodów.  

- część teoretyczna - http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_zlota_rajdowa.pdf  

 

 

Istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu konia do egzaminu praktycznego na brązową odznakę.  

 

Organizatorowi zależy na przyjacielskiej atmosferze i dobrych relacjach wzajemnych środowiska rajdowego 
w związku z czym godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminów na tą chwilę są orientacyjne (9:00-16:00). 
Postaramy się dopasować do Państwa w miarę możliwości i potrzeb.  

 

Przydatne linki:  

 

http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-

%20zestaw%20pyta%C5%84.pdf  

 

 

http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/SRK%20Regulamin%20Specjalistycznej%20Odznaki%20obowi%C4

%85zuje%20od%2008%20VI%202018%20r.%20.pdf  

 

https://www.pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_srebrna_rajdowa.pdf  

 

https://www.pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_zlota_rajdowa.pdf  

 

 

Zatem serdecznie zapraszamy wraz z komisją egzaminacyjną i życzymy zaliczenia brakujących konkursów 

w przededniu egzaminów na naszych zawodach w Kliczkowie.  

https://www.facebook.com/events/2355229374800378/  

 

http://artemor.pzj.pl/Overview/BadgeExams?fbclid=IwAR39cfuAzzSaVIqEPDlo_Dlf-0saawUz4rgUKeifx8qELg6FIIbWYc_9OeA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpzj.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fprzepisy%2Fpytania_srebrna_rajdowa.pdf%3Ffbclid%3DIwAR39cfuAzzSaVIqEPDlo_Dlf-0saawUz4rgUKeifx8qELg6FIIbWYc_9OeA&h=AT33_5X980aoeiYm1ViE1g8RZUh0pQbSnuhY4p4etKXtJ2F59lTLHhxPspRkin3GKvg0AXS7IuXntSAnAUnXHKSk2CQIRVmb0oqO-ylmC3Gu6xQN-wndqO9_XdN2J44Z7W7W
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpzj.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fprzepisy%2Fpytania_zlota_rajdowa.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2MUlIzT9lqvw794rKL5uDWMHfwjua2KBXEDBNUhm_qhcmaYaAdGTAFm0o&h=AT3TnRWbiQavHVLFrJnHfcH7cd1TAfhbHvO_0ZP8pJhjQZCOlgUKx6R0aWqXN22mcRjT3OYCp0DHyGxGOl2JQNmFsK4pTeqdVqrlJzsU75JkIvRsP5hRoIE1dMcN9BC_jrmN
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20zestaw%20pyta%C5%84.pdf?fbclid=IwAR01X2GXD49d4EUnpkmPiOLsDsjCSbjr7lTeR2D2owOpzwnEuQkxYBsJL98
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20zestaw%20pyta%C5%84.pdf?fbclid=IwAR01X2GXD49d4EUnpkmPiOLsDsjCSbjr7lTeR2D2owOpzwnEuQkxYBsJL98
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/SRK%20Regulamin%20Specjalistycznej%20Odznaki%20obowi%C4%85zuje%20od%2008%20VI%202018%20r.%20.pdf?fbclid=IwAR0VuLng7Ue_hcGJUaeSUpzr7ZqWazpQ-obo3NjMCHyoTY1ryPRuWQw4Pnc
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/SRK%20Regulamin%20Specjalistycznej%20Odznaki%20obowi%C4%85zuje%20od%2008%20VI%202018%20r.%20.pdf?fbclid=IwAR0VuLng7Ue_hcGJUaeSUpzr7ZqWazpQ-obo3NjMCHyoTY1ryPRuWQw4Pnc
https://www.pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_srebrna_rajdowa.pdf?fbclid=IwAR224bHwESOGIG4VCZ7q467xamjRgY6rKUQf6xoYa_TR90iVANni6ZFfxbI
https://www.pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_zlota_rajdowa.pdf?fbclid=IwAR3qgeKQSIb6urBZJo-fa_hS5L47WDkBUOanPMcFLCWfoU1FK4Yhy2Y0u10
https://www.facebook.com/events/2355229374800378/


Mail do zgłoszeń: asanek10@wp.pl  

Telefon kontaktowy: 603499848  

Do miłego zobaczenia - Ania Krzesiewicz  

 

mailto:asanek10@wp.pl

