
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH 

Warszawa, 13.10.2017 

  

SSzzkkoolleenniiee  ddllaa  kkaannddyyddaattóóww  nnaa  ssęęddzziióóww  wwyyśścciiggoowwyycchh  22001177  
> sędzia obserwator, sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej < 

 

 

Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego 

wyścigowego na obowiązującym formularzu, w terminie do 25 października 2017 r., wraz z 

zaświadczeniem o minimum średnim lub średnim branżowym wykształceniu (dyplom, 

świadectwo ukończenia szkoły).  

 

Termin szkolenia:   28 października - 3 grudnia 2017 r.  

 

Zajęcia praktyczne prowadzone będą w trakcie rozgrywania gonitw (padok, loża PKWK w 

Trybunie Głównej), a teoretyczne - przed rozpoczęciem wyścigów (w sali konferencyjnej PKWK), 

zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.   
 

Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są na stronie 

internetowej www.pkwk.pl, w zakładce "Prawo wyścigowe" oraz "Informacje wyścigowe". 
 

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 22 843-10-34 
 

 

WWaarruunnkkiieemm  rroozzppoocczzęęcciiaa  kkuurrssuu  jjeesstt  sskkuutteecczznnee  zzggłłoosszzeenniiee  ssiięę  mmiinniimmuumm  55  kkaannddyyddaattóóww..  
 
 

Harmonogram szkolenia 
 

Termin Prowadzący Temat 
Zajęcia 

praktyczne 

28 października 2017 r. 
Od godz. 8.30 

 Andrzej Szydlik 
 Jakub Kasprzak 

o Historia wyścigów. 
o Ustawa o wyścigach konnych.  
o Zgłaszanie stajni wyścigowych, zgłaszanie koni do wyścigów w 

danym roku, rejestracja barw wyścigowych. 
o Warunki techniczne dla toru wyścigowego. 

 

29 października 2017 r. 
Od godz. 9.00 

 Krystyna Karaszewska 
 Jacek Łojek 
 Jakub Kasprzak 

o Rasy koni dopuszczonych do udziału w gonitwach.  
o Regulaminy PSB i PASB.  
o Identyfikacja koni. 
o Systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw. 

Tak 

4 listopada 2017 r. 
Od godz. 8.00 

 Krzysztof Wolski 
o Zapisywanie i wycofywanie koni z gonitw. 
o Wagi noszone przez konie w gonitwach.   
o Szczegółowy sposób ustalania grup i handikapów. 

 

5 listopada 2017 r. 
Od godz. 8.00 

 Jacek Łojek 
o Identyfikacja koni - wyścigi.   
o Kontrola antydopingowa koni. 

Tak 

11 listopada 2017 r. 
Od godz. 8.00 

 Jakub Kasprzak 
o Obowiązki i uprawnienia właścicieli koni, trenerów, 

jeźdźców/powożących, lekarzy medycyny i weterynarii. 
 

12 listopada 2017 r. 
Od godz. 8.00 

 Jakub Kasprzak 
 Andrzej Szydlik 

o Szczegółowe zasady rozgrywania gonitw galopem. Tak 

18 listopada 2017 r. 
Od godz. 10.00 

 Iwona Chojnowska o Kompetencje i funkcjonowanie sędziów technicznych, KT i KO, Tak 

19 listopada 2017 r. 
Od godz. 8.00  

 Filip Sondij o Szczegółowe zasady rozgrywania gonitw galopem. Tak 

25 listopada 2017 r. 
Od godz. 10.00 

 Jakub Kasprzak 
 Jacek Łojek 

o Szczegółowe zasady rozgrywania gonitw kłusem i galopem. 
o Dobrostan koni na wyścigach 

 

26 listopada 2017 r. 
Od godz. 8.00 

 Jakub Kasprzak o Szczegółowe zasady rozgrywania gonitw kłusem i galopem.  

2 grudnia 2017 r. 
Od godz. 10.00 

 Iwona Chojnowska 
 Maria Werenowska 

o Składanie protestów  - przeprowadzanie czynności wyjaśniających.  
o Postępowania dyscyplinarne. 
o Pisanie orzeczeń z uwzględnieniem przepisów KPW i KPK. 

 

3 grudnia 2017 r. 
Od godz. 10.00 

 Jakub Kasprzak o Omówienie najważniejszych zagadnień.  
 


