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Kierunek lub kierunki studiów Hipologia i jeździectwo 

Nazwa modułu kształcenia Przepisy jeździeckich dyscyplin olimpijskich 

Rules of equestrian olympic disciplines 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia I s 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

3 

1,6/1,4  

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Mgr Jarosław Wierzchowski 

Jednostka oferująca przedmiot  

Cel modułu Zapoznanie studentów i nabycie przez nich umiejętności związanych z sędziowaniem 

dyscyplin olimpijskich w jeździectwie (ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wkkw).      

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedmiot obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące przepisów i ich 

interpretacji oraz sędziowania zawodów w jeździeckich dyscyplinach olimpijskich : 

ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego. Zawiera on 

przepisy międzynarodowe odnoszące się do zasad i warunków rozgrywania zawodów 

pozostających w jurysdykcji Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI), a także zawodów 

krajowych i regionalnych rozgrywanych według przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego 

(PZJ). Uwzględnia także przepisy ogólne  dotyczące zasad udziału jeźdźców i koni w 

zawodach, przepisy weterynaryjne określające warunki zdrowotne dopuszczenia koni do 

startów, ich badań i przeglądów podczas zawodów oraz przepisy dla komisarzy zawodów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. PZJ: „Przepisy ogólne”, Warszawa 2014 

2. PZJ: „Przepisy weterynaryjne”, Warszawa 2015 

3. PZJ: „Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni”, Warszawa 2017 

4. PZJ: „Przepisy o sędziach” Warszawa 2013/14 

5. PZJ: „Przepisy dyscypliny ujeżdżenie”, Warszawa 2018 

6. PZJ: „Przepisy dyscypliny skoki przez przeszkody”, Warszawa 2019 

7. PZJ: „Przepisy Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej we wszechstronnym .           

.              konkursie konia wierzchowego”, Warszawa 2019 

8. PZJ: „Ujeżdżenie. Regulamin rozgrywania zawodów krajowych”, W-wa 2019 

9. PZJ: „Skoki przez przeszkody. Regulamin rozgrywania zawodów krajowych”,  .            

.             W-wa 2019 

10. PZJ: „Wkkw. Regulamin rozgrywania zawodów krajowych”, W-wa 2019 
Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i terenowe, wyjazd na zawody 

międzynarodowe w ujeżdżeniu i skokach, sprawdziany praktyczne, wykonanie 

projektu, egzamin 
 


