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HARMONOGRAM 
TERMIN Prowadzący Wymiar TEMAT 

11.01.2020 
 

godz. 9:00 
Filip Sondij 30 min. Sprawdzian podstawowej wiedzy o wyścigach konnych 

 
CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

11.01.2020 
 

godz. 9:00 
Filip Sondij 4 godz. 

 Ustawa o wyścigach konnych.  
 Rozporządzenie MRiRW w sprawie regulaminu wyścigów konnych. 
 Międzynarodowe porozumienie nt. hodowli, wyścigów i zakładów wzajemnych.  
 Warunki techniczne dla toru wyścigowego. 

11.01.2020 
 

godz. 13:15 

Jacek Łojek 
Joanna Krawczyk 

4 godz. 
 Rasy koni dopuszczonych do udziału w gonitwach. 
 Regulaminy PSB i PASB. Identyfikacja koni. 

12.01.2020 
 

godz.9:00 
Krzysztof Wolski 4 godz. 

 Zgłaszanie stajni wyścigowych. 
 Zgłaszanie koni do wyścigów w danym roku, rejestracja barw wyścigowych. 
 Systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw.  
 Dokumenty niezbędne do pracy sędziów. 

12.01.2020 
 

godz. 13:15 

Jakub Kasprzak 
Krzysztof Wolski 

4 godz. 
 Kompetencje i funkcjonowanie sędziów na celowniku, u wagi, przy zegarze. 
 Organizacja pracy sędziów technicznych na poszczególnych stanowiskach. 

18.01.2020 
 

godz. 08:00 
Krzysztof Wolski 4 godz. 

 Zapisywanie i wycofywanie koni z gonitw, wagi noszone przez konie w gonitwach. 
 Szczegółowy sposób ustalania grup i handikapów. 

18.01.2020 
 

godz.13:15 
Jakub Kasprzak 8 godz. 

 Obowiązki i uprawnienia właścicieli koni, trenerów, jeźdźców/powożących, lekarzy medycyny 
i weterynarii, organizatorów.  

 Szczegółowe zasady rozgrywania gonitw galopem.  
 Składanie protestów. 

(zajęcia praktyczne z wykorzystaniem video) 

19.01.2020 
 

godz. 08:00 
Agnieszka Kupczak 6 godz. 

 Szczegółowe zasady rozgrywania gonitw kłusem.  
 Księga stadna kłusaków, dokumenty. 

(zajęcia praktyczne z wykorzystaniem video) 

19.01.2020 
 

godz. 13:15 
Filip Sondij 4 godz. 

 Kompetencje i funkcjonowanie sędziów KT i KO. 
 Organizacja pracy Komisji Technicznej podczas dnia wyścigowego. 

25.01.2020 
 

godz. 09:00 
Konrad Politowicz 4 godz. 

 Odpowiedzialnośd dyscyplinarna - przeprowadzanie czynności wyjaśniających, rozstrzyganie 
protestów. Tryb odwoławczy.  

 Postępowania dyscyplinarne, redagowanie orzeczeo z uwzględnieniem przepisów KPW i KPK. 
(zajęcia praktyczne z wykorzystaniem video) 

 
25.01.2020 

 
godz. 13:15 

Jacek Łojek 4 godz. 
 Kontrola antydopingowa koni.  
 Identyfikacja koni. Procedury, dokumenty, środki dopingujące.  
 Międzynarodowe wymogi i ustalenia dotyczące dopingu (International Agreement IFHA). 

26.01.2020 
 

godz. 10:00 
Jacek Łojek 3 godz. 

 Dobrostan koni wyścigowych.  
 Zagrożenia dobrostanu koni wyścigowych.  
 Legislacja dotycząca dobrostanu koni wyścigowych (krajowa i IFHA). 

 Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu jest opuszczenie maksymalnie 1 dnia zajęd. 
 

CZĘŚĆ EGZAMINACYJNA 

Do ustalenia – termin w lutym 2020 
Częśd pisemna. 
Osoby, które zaliczyły częśd pisemną, przystępują do części ustnej. 

 W przypadku kandydatów na sędziów technicznych, warunkiem uzyskania licencji jest zdanie egzaminu 
oraz odbycie stażu w trakcie 6 dni wyścigowych. 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Sezon wyścigowy 2020 6 dni wyścigowych Staż dla sędziów technicznych 

 


