W NOWYM 2019 ROKU, ZMIANY W SYSTEMIE ODZNAK JEŹDZIECKICH PZJ.

W 2018 roku Rada Szkolenia Jeździeckiego PZJ zwróciła się do Wojewódzkich/
Okręgowych Związków Jeździeckich z prośbą o przesłanie raportów z przeprowadzanych
w poszczególnych regionach egzaminów na Odznaki Jeździeckie.
Za wszystkie raporty, sugestie i propozycje zmian serdecznie dziękujemy. Mamy
nadzieje, że przygotowane i zaproponowane przez Radę zmiany w Systemie Odznak
Jeździeckich zostaną pozytywnie odebrane i wyjdą na przeciw Państwa sugestiom oraz
wpłyną na poprawę jakości i poziomu przeprowadzania egzaminów.
Po przeanalizowaniu wszelkich informacji, Rada postanawia przeprowadzić cykl
obowiązkowych szkoleń dla obecnych i przyszłych egzaminatorów. Do końca marca
zostaną przeprowadzone szkolenia w kilku dogodnych lokalizacjach, tak aby móc dotrzeć
do jak najszerszej liczby osób.
Szkolenia będą miały za zadanie zaznajomienie ze zmianami w regulaminie
(wchodzącymi w życie od dnia 01.04.2019 r.) oraz ujednolicić sposób oceny
egzaminowanych osób, poprzez zwrócenie uwagi na poszczególne elementy podlegające
ocenie podczas egzaminu.
Rada wnioskuje do Zarządu PZJ o obowiązek przechodzenia szkolenia przez
Egzaminatorów w cyklu dwu letnim. Warunkiem uzyskania uprawnień na kolejne dwa
lata jest udział w szkoleniu oraz zakończenie go pozytywnie zaliczonym testem.
Wierzymy, że powyższe decyzje wpłyną na poprawę jakości przeprowadzanych
egzaminów oraz ujednolicą ich poziom we wszystkich okręgach.
O szczegółach będą Państwo informowani na stronie PZJ dedykowanymi ogłoszeniami.
Rada wnioskuje do Zarządu o wprowadzenie szeregu zmiany w Regulaminie
Przeprowadzania Egzaminów Na Odznaki Jeździeckie, które to zmiany miałyby wejść w
życie z dniem 01.04.2019 roku.
Poniżej zwracamy Państwu uwagę na najistotniejsze z nich, a z wszystkimi zmianami
będą mogli Państwo się zaznajomić czytając nowy, obowiązujący od dnia 01.04.2019
roku, Regulamin Przeprowadzania Egzaminów na Odznaki Jeździeckie PZJ (regulamin
zostanie opublikowany na stronie PZJ w zakładce SYSTEM SZKOLEŃ / ODZNAKI
JEŹDZIECKIE najpóźniej do dnia 28.02.2019 roku. )
Proponowane zmiany:
-

Organizator, minimum 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu zgłasza
do biura PZJ chęć przeprowadzenia egzaminu.

-

Organizator zgłaszając egzamin składa zamówienie na zdeklarowaną z góry ilość
odznak z podziałem na dyscypliny oraz stopnie odznak. Po otrzymaniu
zamówienia, PZJ wystawia fakturę VAT dla organizatora, na podstawie której
dokonywana jest opłata egzaminacyjna na rzecz PZJ w wysokości zgodnej z
aktualnym cennikiem PZJ.
Po opłaceniu faktury, PZJ wysyła do organizatora zgodną z zamówieniem ilość
kompletów odznak – druk certyfikatu oraz przypinka, które pozostają w

-

-

dyspozycji organizatora do czasu pełnego ich wykorzystania. W przypadku
mniejszej ilości uczestników, niż było pierwotnie zakładane, lub niezaliczeniu
egzaminu przez niektórych uczestników, pozostałe przypinki mogą zostać u
organizatora na rzecz kolejnego egzaminu lub zostać zwrócone do PZJ.
Organizator posiadający na stanie odpowiednią ilość odznak, może dokonać
zgłoszenia egzaminu w terminie krótszym niż wymagany regulaminem, jednak nie
mniej niż 2 tygodnie

Każdy organizator wręcza uczestnikom pozytywnie zaliczającym egzamin,
bezpośrednio po jego zakończeniu - odznakę oraz dyplom.
-

-

Po zakończeniu egzaminu organizator przesyła niezwłocznie do PZJ drogą
elektroniczną lub pocztą tradycyjną - wypełniony dokument protokołu zbiorczego
wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą
informacyjną.
Po otrzymaniu dokumentów, PZJ wprowadza wyniki egzaminu do systemu
bazodanowego.

Powyższa zmiana ma za zadanie skrócenie czasu oczekiwania na odznaki oraz dodać
prestiżu przeprowadzanym egzaminom poprzez wręczenie dyplomów i odznak przez
Komisję Egzaminacyjną i przedstawiciela Organizatora.
-

Po maksymalnie 3 egzaminach przeprowadzonych na terenie tego samego
ośrodka
wymagana jest zmiana minimum jednego członka komisji
egzaminacyjnej.

-

Do wieku 15 lat, każdy z uczestników części praktycznej egzaminu musi zostać
wyposażony w kamizelkę ochronną, zgodnie z regulaminem współzawodnictwa
sportowego w kategorii DiM.

-

W każdej części egzaminu jeździec może brać udział tylko jeden raz. Dopuszcza
się, aby na jednym koniu brał udział w części ujeżdżeniowej, a na innym w części
skokowej. Koń może brać udział w egzaminie ograniczoną ilość razy w ciągu
jednego dnia. Egzamin może odbywać się pod różnymi jeźdźcami w każdej jego
części, zgodnie ze schematem: odznaka brązowa – 4 pełne egzaminy, odznaka
srebrna – 3 pełne egzaminy, odznaka złota – 2 pełne egzaminy. W przypadku
udziału konia w egzaminach na różnym poziomie, zastosowanie mają limity z
wyższej kategorii.

-

Podczas egzaminu w części ujeżdżeniowej stosuje się kiełzna zgodne z
regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia, w części skokowej dopuszcza się
jedynie kiełzna wędzidłowe zgodne z regulaminem dyscypliny skoków przez
przeszkody.

-

Powraca się do sugestii przeprowadzania egzaminu teoretycznego na podstawie
wiedzy zawartej w opublikowanych na stronie PZJ w zakładce SYSTEM SZKOLEŃ

/ ODZNAKI JEŹDZIECKIE pytań wraz z odpowiedziami ( pytania zostają obecnie
zweryfikowane, a ich nowa wersja zostanie opublikowana do dnia 28.02.2019
roku ). Pytania formułowane przez egzaminatorów w sposób „nie z listy pytań”,
muszą obejmować materiał tożsamy z zakresem zawartym w pytaniach.
-

Zwiększono ilość skoków w brązowej odznace i do Regulaminu dołączono
przykładowe schematy parkurów zawierające minimum 6 przeszkód, od srebrnej
odznaki 6 przeszkoda jest szeregiem ( schematy parkurów zostaną opublikowane
do dnia 28.02.2019 roku ).

-

Podczas egzaminu praktycznego z ujeżdżenia oraz skoków przez przeszkody na
brązową odznakę zabronione jest używanie ostróg, na srebrną odznakę – ostrogi
są dozwolone wyłącznie za zgodą komisji.

-

Minimalny wiek konia na którym prezentuje swoje umiejętności uczestnik
egzaminu to 6 lat.

-

Egzamin na złota odznakę może odbyć się w obecności 2 osobowej komisji, jednak
pod warunkiem, że min. 1 z tych osób jest przedstawicielem CKE.

-

Podczas egzaminu Przewodniczący komisji wypełnia zbiorczy protokół
egzaminacyjny, wpisując zaliczenia kolejnych jego części:
o opieki stajennej (dla odznaki brązowej);
o ujeżdżeniowej;
o skokowej – kandydat może przystąpić do niej pod warunkiem
zaliczenia części ujeżdżeniowej;
o części teoretycznej;
Oceny z poszczególnych części praktycznych mieszczą się
w skali ocen od 1 do 10 (z dokładnością do 0,5 pkt). Minimalną oceną
zaliczającą jest 5,5 pkt. Celem tej zmiany jest wskazanie osobom
egzaminowanym na jakim realnym poziomie kształtują się ich umiejętności, co
jest dobrą podpowiedzią do dalszej pracy ze swoim szkoleniowcem.

Mamy nadzieję, że przewidziane przez Radę zmiany w Regulaminie oraz wprowadzenie
regularnych spotkań z Egzaminatorami podczas obowiązkowych szkoleń, pozytywnie
wpłyną na poziom przeprowadzanych egzaminów, a tym samym na coraz lepsze
przygotowanie do egzaminów osób chcących uzyskać odznakę jeździecką PZJ, co dalej
przełoży się na poprawę ogólnego poziomu wyszkolenia jeździeckiego w kraju.

