LV. Zmiana brzmienia Art. Przepisów o Sędziach ZPJ Uchwała nr U/2316/1/Z/2019 z dnia 27.01.2019
r. Zarząd PZJ zatwierdza następującą zmianę brzmienia Art. 19 Przepisów o Sędziach:
1. Do pełnienia funkcji sędziowskich, niezbędne jest posiadanie aktualnej licencji sędziowskiej.
Licencja sędziowska wydawana jest przez Zarząd PZJ na 2 lata kalendarzowe (od 1 stycznia do 31
grudnia roku następnego), na wniosek osoby zainteresowanej, posiadającej ważne uprawnienia
sędziowskie w co najmniej jednej dyscyplinie jeździeckiej. Jeżeli sędzia posiada uprawnienia do
licencji w kilku dyscyplinach jeździeckich to wnosi opłatę tylko za jedną dyscyplinę. Wysokość opłaty
za licencję wynika z cennika PZJ publikowanego na stronie internetowej Związku.
2. Opłata za licencję pobierana jest przez biuro PZJ. Koszt licencji ustalony jest przez zarząd PZJ i
publikowany na stronie internetowej Związku.
3. Warunki otrzymania licencji:
• posiadanie ważnych uprawnień sędziowskich nabytych w wyniku ukończenia kursu podstawowego
(okres ważności licencji uzyskanej na kursie organizowanym w IV kwartale roku – jest zaliczany od 1
stycznia roku następnego) lub seminarium licencyjnego;
• wniesienie opłaty za licencję zgodnie z cennikiem PZJ;
• przesłanie do Biura PZJ wniosku o wydanie licencji.
4. Sędziowie będący aktualnie na liście FEI uzyskują licencję sędziego krajowego w swojej dyscyplinie
po przesłaniu do biura wniosku o wydanie licencji oraz wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem.
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