Stajnia Profit
43 – 180 Orzesze
ul Żorska 68 a
tel. 668 528 027
egzemplarz bezpłatny

Egzamin na
Brązową i Srebrną
Odznakę Jeździecką
w Stajni Profit
Mini przewodnik dla osób zdających :
1/ sprawy organizacyjne
2/ praktyczny przebieg poszczególnych części egzaminu :
– opieka stajenna
– próba ujeżdżeniowa
– próba skokowa
– wiedza teoretyczna
3/ informacje dodatkowe

Made by Stajnia Profit
Wszelkie prawa zastrzeżone

WSTĘP
W ostatnim okresie czasu otrzymujemy od Was dużo zapytań dotyczących
organizowanych w naszej stajni egzaminów na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką.
W szczególności pytacie jak taki egzamin wygląda u nas w praktyce, jak
przebiega,

co

należy

robić

itp.

Wychodząc

naprzeciw

Waszym

zapytaniom

stworzyliśmy ten Mini Przewodnik**, z którego dowiecie się jak bezproblemowo
przejść wszystkie jego etapy.
Warto jednak w tym miejscu nadmienić, że każdy z Was powinien odwiedzić
internetową stronę Polskiego Związku Jeździeckiego www.pzj.pl lub stronę Śląskiego
Związku Jeździeckiego www.szj.info.pl i tam zapoznać się z Regulaminem oraz
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi egzaminów na Odznaki Jeździeckie.

Powodzenia !
Stajnia Profit Team

** Mini Przewodnik został opracowany na podstawie Regulaminu oraz aktualnych przepisów
dotyczących egzaminów na Odznaki Jeździeckie, znajdujących się na stronach internetowych
Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Śląskiego Związku Jeździeckiego.

CZĘŚĆ I
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1/ Aby przystąpić do egzaminu na odznaki jeździeckie należy mieć ukończone 7 lat
(Odznaka Brązowa) i 8 lat (Odznaka Srebrna)
W przypadku osób dorosłych nie ma wyznaczonej górnej granicy wieku.
2/ Na stronach internetowych PZJ oraz ŚZJ możecie pobrać pliki PDF zawierające
aktualnie obowiązujący Regulamin Odznak Jeździeckich PZJ oraz programy
ujeżdżeniowe dla Odznaki Brązowej oraz Odznaki Srebrnej. Takie same pliki możecie
także pobrać z naszej strony internetowej www.kjprofit.pl po wejściu na zakładkę
ODZNAKI.
3/ Aby egzamin zdać i otrzymać odznakę, należy zaliczyć z oceną pozytywną
wszystkie cztery jego części, a są to :
- Opieka Stajenna
- Próba Ujeżdżeniowa
- Próba Skokowa
- Wiedza Teoretyczna
4/ Gdy podamy na naszej stronce termin egzaminu, należy zgłosić chęć udziału
w egzaminie oraz przygotować sobie dane osobowe, które będą Wam później
potrzebne. Są to : adres, data i miejsce urodzenia oraz pesel. Chęć przystąpienia do
egzaminu możecie zgłaszać osobiście lub telefonicznie. Zgłoszenia przyjmuje TYLKO
nasz instruktor p. Ewa Konsek tel. 668 528 027 na adres e-mail osrodek@kjprofit.pl
5/ Podczas zdawania egzaminu jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym
treningowym stroju jeździeckim. Frak i białe bryczesy nie są wymagane ! Natomiast
obowiązkowa jest jazda w KASKU i kamizelce ochronnej ( osoby do 16 roku życia ).
6/ W dniu egzaminu, tuż przed jego rozpoczęciem, osoby zdające spotykają się z
organizatorami oraz Komisją Egzaminacyjną w celu omówienia wszystkich spraw
organizacyjnych. Wypełniane są wtedy także potrzebne druki i oświadczenia.
W przypadku osób niepełnoletnich druki wypełniają i podpisują rodzice lub
opiekunowie prawni. Prosimy pamiętać o dowodach osobistych ! W trakcie oddawania
wypełnionych druków wpłacamy wymaganą kwotę za egzamin. Płacimy gotówką.
Najlepiej mieć odliczoną potrzebną ilość pieniędzy, ponieważ czasem może być
problem z wydaniem reszty.
7/ Po załatwieniu wszystkich formalności osoby zdające egzamin otrzymają
informację, gdzie mają się zgłosić w celu zaliczenia pierwszej jego części jaką jest
OPIEKA STAJENNA . Luzacy mogą w tym czasie przygotować konia.

CZĘŚĆ II
PRAKTYCZNY PRZEBIEG
POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU

# OPIEKA STAJENNA
1/ Jak sama nazwa wskazuje w tej części egzaminu będzie sprawdzana Wasza wiedza
oraz praktyczne umiejętności dotyczące prawidłowej opieki nad koniem.
Są to następujące tematy :
– prawidłowe podejście do konia
– prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia
– podstawowe zabiegi pielęgnacyjne ( czyszczenie konia )
– prowadzenie konia w ręku i wiązanie
2/ Ta część egzaminu odbywa się na terenie stajni, w miejscu gdzie znajdują się boksy
dla koni, najczęściej jest to plac przy myjce wewnętrznej. Ponieważ w tym samym
czasie przygotowywane są również konie, osoba egzaminująca ma możliwość poprosić
Was o zademonstrowanie bezpośrednio na koniu np. jak prawidłowo należy czyścić
kopyta.
3/ Praktycznie wygląda to w ten sposób, że wyczytywane jest nazwisko osoby
zdającej, której następnie egzaminator zadaje pytania jednocześnie prosząc o
pokazanie w jaki sposób należy prawidłowo daną czynność wykonać.
Krótko mówiąc - Opieka Stajenna wymaga, aby każdy jeździec zdający egzamin na
odznakę , posiadał nie tylko odpowiednią wiedzę ale również umiejętności niezbędne
do zapewnienia wierzchowcowi prawidłowej opieki oraz aby wszelkie czynności przy
koniu wykonywał prawidłowo i bezpiecznie.
4/ Gdy udzielimy już wszystkich odpowiedzi na zadane pytania, osoba egzaminująca
poinformuje nas czy egzamin został przez nas zaliczony, czy nie zaliczony. Następnie
wyczytywana jest kolejna osoba, a my możemy już udać się wraz z koniem na
rozprężalnię.
5/ Z tej części egzaminu zwolnieni są kandydaci posiadający odznakę „Jeżdżę Konno”
oraz osoby posiadające certyfikat wystawiony przez szkoleniowca z aktualną licencją.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie internetowej PZJ.

# PRÓBA UJEŻDŻENIOWA
1/ W następnej kolejności zdajemy egzamin z próby ujeżdżeniowej. Zanim jednak go
rozpoczniemy, musimy wcześniej udać się na rozprężalnię. W naszej stajni jest to plac
maneżowy znajdujący się tuż przy krytej ujeżdżalni. W okresie jesienno- zimowym
będzie to hala namiotowa, stojąca na w/w placu.
2/ Rozprężalnia przed próbą ujeżdżeniową jest przygotowana do jazdy ujeżdżeniowej,
i nie znajdziecie tam ustawionych przeszkód. Tak więc osoby, które mają egzamin
poprawkowy ze skoków muszą poczekać, aż na placu zostaną ustawione przeszkody do
próby skokowej.
3/ Po upływie niezbędnego czasu na rozgrzewkę proszone są trzy osoby na egzamin
ujeżdżeniowy. Kolejność startu jest dowolna i możecie ją uzgodnić między sobą, chyba
że na spotkaniu organizacyjnym przed egzaminem zostanie to ustalone w inny sposób.
Potem następne trzy osoby i tak do końca.
Nikt nie zostanie pominięty, ani zapomniany ! W pierwszej kolejności jadą wszystkie
osoby zdające na brąz, a w drugiej kolejności wszystkie osoby zdające na srebro.
4/ Na egzamin udajemy się na grzbiecie konia. Czekamy na placu przed halą, aż osoba
odpowiedzialna za porządek na krytej ujeżdżalni powie nam, że możemy wjeżdżać.
Po wjechaniu na halę podjeżdżamy do stolika Komisji Egzaminacyjnej, mówimy „dzień
dobry”, podajemy swoje imię i nazwisko oraz imię konia. Czekamy chwilkę, aż nasze
dane zostaną zapisane i gdy usłyszymy od przewodniczącego komisji, że możemy
zaczynać, udajemy się do punktu A.
5/ Po zakończeniu przejazdu, ponownie podjeżdżamy do stolika sędziowskiego, gdzie
przewodniczący komisji powie nam jakie błędy popełniliśmy oraz nad czym musimy
jeszcze popracować. Poinformuje nas też jak został oceniony nasz przejazd i czy
egzamin ujeżdżeniowy został zaliczony. Gdy sędzia przekaże nam już wszystkie
niezbędne informacje i usłyszymy słowo „dziękujemy”, my również dziękujemy, a
następnie siedząc na koniu spokojnie opuszczamy halę. Teraz mamy czas aby
rozpocząć przygotowania do próby skokowej.
6/ Egzamin ujeżdżeniowy zalicza ocena „zaliczony”

# PRÓBA SKOKOWA

1/ Po zakończeniu próby ujeżdżeniowej dla Brązowej i Srebrnej Odznaki, następuje
chwila przerwy w trakcie której ustawiane są przeszkody na krytej ujeżdżalni.
2/ Gdy wszystko jest już gotowe, osoby zdające próbę skokową proszone są na parkur
krytej ujeżdżalni ( bez konia ) gdzie Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej omawia
sposób prawidłowego przejazdu poszczególnych przeszkód oraz odpowiada na
ewentualne pytania.
3/ W dalszej kolejności wszystko przebiega tak samo jak w próbie ujeżdżeniowej.
Jedyna różnica jest taka, że nie ma już stolika sędziowskiego, a sędziowie obserwują
i oceniają przejazd stojąc. I tak jak poprzednio w pierwszej kolejności jadą parkur
osoby zdające brąz, a następnie osoby zdające srebro.
4/ W myśl obowiązujących przepisów próbę skokową zalicza przejazd parkuru zgodnie
z programem skokowym oraz ocena „zaliczony”. Trzy wyłamania przeszkody, upadek
konia i jeźdźca lub upadek samego jeźdźca powodują eliminację i ocenę „ nie zaliczony”
5/ Kandydaci w wieku powyżej 45 lat mogą być zwolnieni ze zdawania części skokowej
egzaminu na Brązową Odznakę. Odznaka zdobyta tym trybem może być podstawą do
wydania uprawnień sportowych jedynie w dyscyplinie ujeżdżenia.
6/ Z części praktycznej lub skokowej egzaminu na Brązową Odznakę zwolnione są
osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny oraz zawodnicy posiadający aktualną
dowolną klasę sportową Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronach
internetowych PZJ lub ŚZJ.
7/ Egzamin skokowy zalicza ocena „zaliczony”

# WIEDZA TEORETYCZNA
1/ Po zakończeniu egzaminu skokowego, następuje ponownie chwila przerwy. Komisja
Egzaminacyjna udaje się do pomieszczenia socjalnego, które znajduje się nad naszym
Sklepem Jeździeckim. W tym pomieszczeniu odbędzie się także ostatnia cześć
egzaminu czyli sprawdzian Waszej wiedzy teoretycznej.

2/ Do zdawania egzaminu z wiedzy teoretycznej proszone są jednocześnie po trzy
osoby ( kolejność jest dowolna, lub taka jaką ustalicie na spotkaniu organizacyjnym )
I tak jak poprzednio najpierw zaliczają osoby zdające na brąz, a następnie osoby
zdające na srebro.
3/ Po zakończeniu tej części egzaminu, ponownie wszystkie osoby zdające spotykają
się w pomieszczeniu socjalnym z Komisją Egzaminacyjną, gdzie każdy z uczestników
osobiście odbiera zaświadczenie o zaliczeniu, zaliczeniu częściowym lub nie zaliczeniu
danego egzaminu. Jest to też dobry moment na ewentualne zapytania oraz wyjaśnienia
wszelkich wątpliwości.

CZĘŚĆ III
INFORMACJE DODATKOWE

1/ Wszelkie tematy dotyczące przyjazdu na treningi lub egzamin z własnym koniem,
należy wcześniej ustalić z jego organizatorami lub właścicielem naszej stajni. Prosimy
dzwonić na nr telefonu 668 528 027.
2/ Dla osób spoza naszej stajni istnieje możliwość zdawania odznaki na naszym koniu
klubowym, dobieranym indywidualnie dla danej osoby. Jednak wtedy trzeba dodatkowo
zapłacić 60 zł za konia.
3/ Jeżeli ktoś chce, to może wykupić sobie dodatkowe treningi skokowe lub
ujeżdżeniowe, które są prowadzone pod kątem egzaminu. Treningi odbywają się na
koniu na którym dana osoba będzie zdawać odznakę. Dodatkowe treningi mogą wykupić
także osoby spoza naszej stajni. Ilość treningów do wykupienia jest dowolna.
I to już wszystko.
Dobrze wiemy, że taki egzamin to ogromny stres dla osób zdających. Dlatego więc
jeżeli w jego trakcie będziecie czuć się zagubieni, niedoinformowani lub będziecie
potrzebować naszej pomocy to pytajcie i proście śmiało. Jesteśmy do Waszej
dyspozycji :)
Do zobaczenia na egzaminie :)
Stajnia Profit Team

Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia
naszych stron internetowych
gdzie znajdziecie
wiele ciekawych informacji
oraz dużo zdjęć

www.kjprofit.pl

www.facebook.com/StajniaProfitOrzesze

