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Artykuł 5    RANGA ZAWODÓW   

4. Zawody kategorii Dzieci i Młodzieży nie mogą rozpoczynać się przed godziną 8:00 i muszą 
zakończyć się do godziny 21:00.  

5. Zawody w pozostałych kategoriach nie mogą rozpoczynać się przed godziną 7:00 i muszą zakończyć 
się do godziny 23:30. Godziny te nie dotyczą konkurencji sportowych rajdów konnych. 

Artykuł 7    ZAWODY REGIONALNE 

2. Zawody regionalne muszą odpowiadać poniższym warunkom:  

 2.1. Zostały umieszczone w kalendarzu imprez WZJ, na terenie którego zawody są organizowane. 
2.2. Propozycje zawodów zostały zatwierdzone przez macierzysty WZJ.  

2.3. Zawodnicy i konie zgłoszeni do zawodów muszą spełniać normy kwalifikacyjne i wymogi 
licencyjne, ustalone dla danej konkurencji. 

 3. Mistrzostwa/Puchary Regionalne/Wojewódzkie muszą odpowiadać poniższym warunkom:   

3.1. Regulaminy rozgrywania pozostają w gestii WZJ, jednak muszą być zgodne z regulaminami 
konkurencji jeździeckich, za wyjątkiem stopnia trudności konkursów i ich rodzajów.  

3.2. Zmiany regulaminów rozgrywania muszą być ogłoszone co najmniej 2 miesiące przed datą 
rozpoczęcia zawodów. 

Artykuł 12    ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW I KONI DO UDZIAŁU W ZAWODACH   

1.2. Zgłoszenia są ważne po dokonaniu należnych wpłat na rachunek organizatora, w terminie 
podanym w propozycjach.  

1.3. Osoba zgłoszona do zawodów, w których nie weźmie udziału, niezależnie od przyczyn i nie 
odwoła uczestnictwa, najpóźniej w terminie 10 dni przed zawodami (lub innym podanym w 
propozycjach), zobowiązana jest pokryć organizatorowi koszty przygotowania, w wysokości 
wymienionej w propozycjach.  

1.4. W przypadku rażących naruszeń, związanych z uczestnictwem w rywalizacji sportowej (w tym 
związanych z nierozliczaniem się z organizatorem zawodów), Zarząd PZJ upoważniony jest do 
zawieszenia lub pozbawienia licencji zawodnika. 

Artykuł 14    NIEZBĘDNE DOKUMENTY 

1. Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji, warunkującej udział w zawodach, ponosi 
zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego - osoba go reprezentująca - rodzic, opiekun 
prawny lub osoba przez nich upoważniona.  



2. Jedynym źródłem, potwierdzającym posiadanie licencji zawodnika i konia, odznaki jeździeckiej oraz 
potwierdzającym posiadany przez zawodnika stopień uprawnień jest zestawienie licencji i odznak, 
dostępne na oficjalnej stronie internetowej PZJ. 

3. Zawodnik, przed każdym planowanym startem w zawodach, ma obowiązek sprawdzenia na 
oficjalnej stronie internetowej PZJ, czy licencje jego (wraz z posiadanym stopniem uprawnień) i koni 
figurują we właściwych zestawieniach. 

4. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZJ/WZJ oraz 
zawodnik Kadry Narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w uprawianym sporcie. Obowiązek ubezpieczenia, spoczywa na klubie sportowym 
będącym członkiem PZJ/WZJ. 

5. Szef ekipy zobowiązany jest, po przyjeździe na zawody, pod rygorem niedopuszczenia zawodnika 
lub konia do startu w zawodach, przedstawić sędziemu głównemu lub osobie przez niego 
delegowanej:   

5.1. Dokumenty zawodnika:   

5.1.1. Orzeczenie lekarskie, o ile nie widnieje w bazie publikowanej na oficjalnej stronie internetowej 
PZJ;  zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZJ/WZJ jest 
zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne 
uczestnictwo w tym współzawodnictwie, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określa, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje 
lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, a także zakres i częstotliwość wymaganych 
badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego,  orzeczenia lekarskie 
wydane na podstawie obowiązujących przepisów pozostają ważne przez okres na jaki zostały 
wydane.  

5.1.2. Zawodnicy zagraniczni zobowiązani są do wykupienia licencji gościnnej, na podstawie zgody 
właściwej federacji, na starty za granicą, zawierającej stopień uprawnień zawodnika. 

5.2. Dokumenty konia:   

5.2.1. Na zawodach ogólnopolskich - aktualny paszport urzędowy/sportowy autoryzowany przez PZJ. 
5.2.2. Na zawodach regionalnych, co najmniej paszport urzędowy.  

5.2.3. Na zawodach w Polsce, konie posiadające paszporty innych federacji jeździeckich - paszport 
oraz licencję gościnną. 

 6. Nieprzedstawienie dokumentów wymienionych powyżej powoduje niedopuszczenie do startu 
zawodnika lub konia, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.  

7. Sędzia dokonuje weryfikacji licencji i stopnia uprawnień sportowych zawodnika, licencji konia na 
podstawie danych z bazy, publikowanej na oficjalnej stronie internetowej PZJ. 

9. Start zawodnika lub konia, nieposiadającego właściwych kwalifikacji formalnych, pociąga za sobą: 
skreślenie pary z wyników konkursu, pozbawienie prawa do nagrody, niezaliczenie wyniku do 
klasyfikacji sportowej i może spowodować nałożenie kary dodatkowej. 



Artykuł 30    PROTOKÓŁ CEREMONII NAGRADZANIA   

7. W trakcie ceremonii nagradzania oraz wykonywania rundy honorowej, wszyscy zawodnicy do 18 
roku życia muszą mieć na głowie zapięte kaski. Zawodnicy powyżej 18 roku życia mogą zdjąć kask 
jedynie podczas wręczania nagród i podczas grania hymnu. 

Artykuł 37    OBSŁUGA WETERYNARYJNA ZAWODÓW 

1. Organizator   zawodów   ma   obowiązek   zapewnienia   obecności   na zawodach lekarza 
weterynarii, obecnego przez wszystkie dni zawodów. 

Artykuł 40    BEZPIECZEŃSTWO I OBSŁUGA MEDYCZNA ZAWODNIKÓW NA ZAWODACH 

1. Organizator ma obowiązek zapewnienia obsługi medycznej zawodów w postaci minimum 
podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, w rozumieniu przepisów Ustawy o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jeżeli podczas próby terenowej w konkurencji wkkw i 
powożenia, zaplanowano obecność na trasie jednocześnie dwóch startujących zawodników, lub 
zawody w skokach odbywają się równocześnie na dwóch arenach, organizator musi zapewnić 
obsługę medyczną przez dwa zespoły. 
 
2. Sędzia główny nie ma prawa rozpocząć lub kontynuować zawodów, jeżeli obsługa medyczna 
nie jest obecna na terenie zawodów, podczas konkursów.  
3. Obsługa medyczna musi być obecna przed rozpoczęciem konkursów lub prób, aby zapewnić 
bezpieczeństwo także podczas rozprężania koni. 
 
Artykuł 44    KONFLIKT INTERESÓW   
1. Osoby  oficjalne  mają  obowiązek  unikać  wszelkich  faktycznych  lub potencjalnych 
konfliktów interesów. Muszą charakteryzować się neutralną, niezależną i sprawiedliwą postawą 
względem zawodników, właścicieli koni, trenerów, organizatorów i innych władz, jak również 
umiejętnością pracy w zespole. Na decyzje podejmowane przez osoby oficjalne nie mogą mieć 
wpływu żadne kwestie finansowe ani osobiste, tak w sposób faktyczny, jak i domniemany. 
  2. Osoba oficjalna ma obowiązek powiadomić PZJ/WZJ o wszelkich przypadkach konfliktu 
interesów lub sytuacjach, które można za takie uznać.   
3. Następujące osoby nie mogą być członkami komisji sędziowskich:  
 3.1. Delegat techniczny, gospodarz toru, asystent  gospodarza  toru (za  wyjątkiem  zawodów  w  
ujeżdżeniu,  powożeniu,  woltyżerce i sportowych rajdach konnych).  
3.2. Delegat weterynaryjny, członkowie komisji weterynaryjnej, lekarz weterynarii zawodów.  
3.3. Nie jest naruszeniem zasad ustalonych w punkcie 3.1. jeśli delegat techniczny, gospodarz 
toru, asystent gospodarza toru pełnią funkcję arbitrów stylu na zawodach w konkurencji skoków 
i wkkw.   
4. Na zawodach nie mogą pełnić funkcji w zespole orzekającym komisji sędziowskiej:   
4.1. Członkowie rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa) zawodników startujących w 
konkursie.  
4.2. Właściciele lub współwłaściciele koni startujących w konkursie.  
4.3. Zawodnicy biorący udział w konkursie. 4.4. Osoby funkcyjne ekip, których zawodnicy startują 
w konkursie.  
4.5. Trenerzy, których zawodnicy startują w konkursie.  



5. Gospodarz toru, ani jego asystent, nie mają prawa startu w zawodach, na których pełnią 
oficjalnie swoje funkcje.  
6. Kolegium Sędziów PZJ może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na zawieszenie 
ograniczeń zawartych w niniejszym artykule, natomiast nie może wyrazić takiej zgody w 
przypadku Mistrzostw Polski lub finału Pucharu Polski. 
 
 
 

 

 

 

 

 


