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POLSKA 


UCHWALA  Nr  2/2020 


Zarzadu  Stowarzyszenia  Working  Equitation  Polska  z  dnia  6  lutego  2020  roku 


w  sprawie  ustalenia  struktury  cztonkowskiej  stowarzyszenia 


Zarzqd  uchwala,  co  nastepuje 


1.  Ustala  sie  nastepujace  kategorie  czlonkdw  z  osobnymi  prawami  i  obowiazkami 


a.  zawodnik, 


h  instruktor 


c.  sedzia 
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awodnik  ma  obowiqzek 
1. 


a.  przestrzegad  regulaminy  zawodow,  konkurencji  i  dyscyplin, 


b.  oplacad  roczna  skladke  czlonkowska, 


c.  oplacac  dodatkowa  roczna  skladke  za  kazdego  konia,  na  ktorym  startuje  w 


zawodach 


d.  godnie  reprezentowac  Stowarzyszenie  Working  Equitation  Polska  w  kraju  i  za 


granica, 


e.  okreslic  SWOJ  poziom  zaawansowania  oraz  poziom  zaawansowania  koni,  na 


ktorych  startuje 


2.  Zawodnik  ma  prawo 


a.  brac  udziat  w  zawodach  organizowanych  z  patronatem  Working  Equitation  Polska 


licencja  zawodnika  WEP  oraz  licencjami  koni  WEP  na  ktorych 
b.  postugiwac  Sie 


startuje  w  zawodach 


C.  korzystac  z  ulgi  przystugujacej  W  zawodach 


d.  by&  klasyfikowany  w  ogolnopolskim  rankingu  stowarzyszenia  WEP. 
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1.  Sedziowie  dziela  sie  na  kandydatow,  sedziow  pomocniczych,  sedziow  glownych  oraz 


sedziow  miedzynarodowych 


Sedzia  pomocniczy  ma  obowiazek 
a 


i.  oplacac  roczna  skladke  czlonkowskg, 


ii.ukoniczyc  kurs  dla  kandydatow  na  sedziow  oraz  pozytywnie  zdad  egzamin 


(po  przejsciu  okresu  probnego) 


posiadad  wiedze  na  temat  aktualnych  przepisow  zarowno  WEP  jak  i 
iij 


WAWE  oraz  stosowac  przepisow  FEI  majacych  odniesienie  w  working 


equitation 


przejsc  okres  probny,  w  ktorym  nieodplatnie  bedzie  bral  udziat  w  3 
IV 


zawodach,  pomagajac  na  rdznych  stanowiskach  sedziowskich  oraz  oceniajac 
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przejazdy  pod  nadzorem  innych  sedzidw.  Po  kazdych  zawodach  kandydat 


powinien  uzyskat  akceptacje  swojej  pracy  przez  sqdziego  glownego, 


v.przynajmniej  dwukrotnie  w  czasle  okresu  pr6bnego  sqdziowad  konkurs 


nasladujac  sedziego  glownego  oraz  uzyskujac  jego  pozytywna  ocene 


minimum  co  dwa  udzial  w  kursie  doszkalajacym 

organizowanym  przez  WEP 


b.  Sedzia  pomocniczy  ma  prawo 


i.  legitymowac  siq  licendja  sedziego  pomocniczego  WEP 


ii.  odplatnie  sqdziowat  zawody  lokalne  i  krajowe  wg.  obowiazujacych  stawek 


WEP 


c.  Sedzia  gbowny  ma  obowiazek 


i.  oplacad  roczna  skladke  czlonkowska, 


ii.zdobyc  uprawnienia  sedziego  pomocniczego,  nastepnie  samodzielnie 


sedziowac  minimum  3  zawody  w  randze  minimum  regionalnej 


zdad  egzamin  z  wiedzy  na  temat  organizacji  zawodow  oraz  ukladania 
iii 


parkuru 


samodzielnie  przeprowadzac  zawody  krajowe  i  lokalne 
[V 


v.odnawiad  licencje  minimum  co  2  lata  (wziat  udzial  w  kursie  z  sedzia 


miedzynarodowym  organizowanym  przez  WEP  lub  WAWE) 


d.  Sedzia  gtowny  ma  prawo 


i.  legitymowac  sie  licencjq  sedziego  glownego  WEP 


ii.  odplatnie  sedziowac  zawody  lokalne  i  krajowe  wg.  obowiazujacych  stawek 


VWEP 


odplatnie  prowadzic  szkolenia  dla  kandydatow  dla  sedziow  oraz 


zawodnikow  z  zakresu  obowiazujqcych  przepisow 


e.  Uprawnienia  sedziego  miedzynarodowego  zdobywa  sie  wedle  obowiqzujacych 


przepisow  World  Association  of  Working  Equitation 
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1.  Instruktor  ma  obowiazek 


a.  ukonczyc  kurs  dla  instruktorow  WEP 


b.  oplacac  roczna  sktadke  czlonkowska, 


c.  ukonczyc  zawody  regionalne,  krajowe  lub  miedzynarodowe  minimum  w  klasie  P  z 


wynikiem  nie  mniejszym  niz  58%  w  tescie  ujeidZenia  i  58%  w  tescie  zrecznosci 


przynajmniej  raz  w  roku  wystartowac  w  zawodach  lub  uczestniczyc  w  kursie 
d 


doszkalajacym 


2.  Instruktor  ma  prawo 


a.  posiadac  certyfikat  instruktorski  WEP 


prowadzic  odplatna  nauke  working  equitation  w  obrebie  swojej  dzialalnosci 
b 


c.  umieszczac  swoje  dane  kontaktowe  W  zakladce  Instruktorzy  na  stronie 


internetowej  www.  workingequitation.pl 
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1.  Osrodek  Working  Equitation  Polska  ma 


a.  posiadad  zestaw  minimum  11  przeszk6d  do  working  equitation  -  w  tym  bramke, 


mostek  oraz  zagrode 


b.  posiadac  przynajmniej  jednego  pracujacego  instruktora  z  certyfikatem  WEP 


C.  prowadzic  szkolenia  zawodnikow  w  kierunku  working  equitation 


prowadzic  trening  koni  w  kierunku  working  equitation 
d 


e.  uzyskad  certyfikat  ,Osrodka  Working  Equitatnion  Polska 

I 


2.  Osrodek  Working  Equitatnion  Polska  ma  prawo 


a.  poslugiwad  SIe  certyfikatem  ,Osrodek  Working  Equitation  Polska 


umieszczac  swoje  dane  kontaktowe  w  zakladce  Osrodkow  Certyfikowanych  na 
b 


stronie  internetowej  www.  -workingequitation.pl 
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Stowarzyszenie  prowadzi  wewnetrzny  ranking  zawodnikow  oraz  koni,  a  takze  prowadzi 


rejestr  sedziow,  instruktorow  oraz  osrodkow  jezdzieckich 
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Uchwala  wchodzi  w  Zycie  z  dniem  podjecia  i  podlega  opublikowaniu  na  stronie  internetowej 


Stowarzyszenia 


PREZES  ZARZADU 
DU 


Mateusz  G 
Monika  Tyboowska 


www.  .workingequitation.  pl  info@workingequitation.  .pl  +48  609  745  168 
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