
Regulamin Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Jeździeckiego 

 

W oparciu o Przepisy o Osobach Oficjalnych Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Statut Lubelskiego 

Związku Jeździeckiego ustanawia się następujący regulamin: 

 

1. Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Jeździeckiego (KS LZJ) jest organem wykonawczym Zarządu 

Lubelskiego Związku Jeździeckiego, działającym na terenie województwa lubelskiego, w oparciu o 

Statut LZJ oraz Przepisy o Osobach Oficjalnych PZJ. 

2. Zarząd LZJ powołuje Przewodniczącego Kolegium Sędziów LZJ, ten zaś powołuje Zastępcę 

Przewodniczącego oraz 1-3 członków KS LZJ. W przypadku rezygnacji któregokolwiek członka KS LZJ, 

powołanie nowego członka następuje analogicznym sposobem, w ciągu nie więcej niż 30 dni od 

złożenia pisemnej rezygnacji. 

3. Czas trwania kadencji KS LZJ wynosi 4 lata. W przypadku wyborów w trybie nadzwyczajnym 

kadencja  nowo powołanego KS LZJ trwa przez okres działania Zarządu LZJ przy którym zostało 

powołane.  

4. Zakres obowiązków KS LZJ, według Statutu Lubelskiego Związku Jeździeckiego to: 

a) współpraca z Kolegium Sędziów PZJ, 

b) sędziowanie zawodów w sporcie jeździeckim organizowanych na terenie działania LZJ poprzez 

wyznaczanie i nadzór nad obsadą sędziowską, 

c) udział w publikacjach i wdrażaniu przepisów sędziowskich, 

d) organizacja szkoleń i doszkalania sędziów sportu jeździeckiego, 

e) realizacja spraw związanych z przyznawaniem licencji sędziego, 

f) wnioskowanie o nałożenie sankcji i kar dla sędziów z terenu działania LZJ, 

g) prowadzenie ewidencji sędziów sportu jeździeckiego i niezbędnej dokumentacji w tym zakresie. 

5. Ponadto rolą KS LZJ jest: 

a) Zatwierdzanie propozycji zawodów konnych regionalnych i towarzyskich wpisanych do Kalendarza 

Zawodów LZJ. 

b) Kontrola sprawozdań osób oficjalnych z przebiegu zawodów na terenie LZJ. 

c) Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących rozgrywania zawodów konnych na terenie LZJ. 

d) Konsultacja projektów regulaminów rozgrywania Mistrzostw LZJ. 

e) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i regulaminów PZJ dotyczących osób oficjalnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem przestrzegania kodeksu etycznego i przepisów dotyczących konfliktu 

interesów. 

f) Reprezentowanie środowiska sędziowskiego LZJ w trakcie oficjalnych spotkań, zawodów, imprez 

promocyjnych. 

6. Posiedzenia KS LZJ odbywają się minimum jeden raz na kwartał; dopuszcza się spotkania w formie 

zdalnej. Posiedzenia są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego KS LZJ. 

Protokół z zebrania KS LZJ podpisuje Przewodniczący i protokolant. W posiedzeniu KS LZJ mogą brać 

udział członkowie Zarządu LZJ oraz zaproszeni goście. 

7. Głosowanie przyjętych propozycji i uchwał odbywa się zwykłą większością głosów. Jeżeli liczba 

głosów „za” i „przeciw” jest równa, decyduje głos przewodniczącego. Dopuszcza się głosowanie w 

formie elektronicznej według procedury ustalonej przez Zarząd LZJ. 



8. Członkowie zarządu nieobecni na zebraniu otrzymują protokół zebrania KS LZJ wraz z podjętymi 

postanowieniami i uchwałami. 

9. Oryginały protokołów zebrań KS LZJ są przechowywane w Biurze LZJ. 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd LZJ. 


