
Regulamin Zawodów i Konkursów Towarzyskich MZJ

1 Kodeks postępowania z 
koniem

Obligatoryjnie

2 Propozycje zawodów Tak
3 Zawody wewnątrzklubowe nie wymagają autoryzacji- traktowane jako trening, 

wyłącznie dla zawodników jednego klubu/ośrodka
4 Wpis do kalendarza WZJ Tak
5 Licencja Zawodnika PZJ/WZJ Nie
6 Wiek zawodnika Dyscyplina: 

A – 8, B – 8(dzieci 8-letnie maks. 70cm, maks.2 starty 
dziennie), C - 11, D - 11, E - 7, F na kucu 10, na Koniu 
12, G - 8 Dopuszcza się przejazdy pokazowe - zabawy 
dla dzieci w niższym wieku (np. Pony Games)

7 Licencja konia PZJ/WZJ Nie
8 Rejestracja konia w PZJ/WZJ Nie
9 Wiek konia min. 4 lata
10 Paszport konia Tak (urzędowy lub PZJ/FEI)
11 Szczepienia konia Obligatoryjnie
12 Opłata za udział - wg ustaleń organizatora
13 Rodzaje konkursów - wg regulaminów dyscyplin: -specjalne (po 

zatwierdzeniu w propozycjach) -wg regulaminów innych 
organizacji np. koni czystej krwi arabskiej, fryzyjskich, 
Damskie Siodło, Akademickie Mistrzostwa Polski itp.

14 Ograniczenie stopnia 
trudności konkursów

Obligatoryjnie w dyscyplinach: 
A- do klasy N włącznie 
B - do klasy L włącznie (105 cm) 
C - do klasy LL włącznie 
D - do L włącznie 
E - do kat. C włącznie 
F - do 40 km 
G- W dyscyplinie reining obowiązują na ZT normalne 
przepisy związane z wykonywaniem manewrów w 
trakcie przejazdu, za wyjątkiem kategorii dzieci, które 
jeżdżą patterny bez lotnych zmian nogi lub z dowolnym 
wykonaniem zmian nogi w wyznaczonym punkcie lub 
osób początkujących (do 3 startów w dowolnych 
zawodach) startujących w kategorii tzw. "green reiner".

15 Ograniczenia organizacyjne  - ZT C jeśli organizowane razem z zawodami wyższej 
rangi,  to w porozumieniu z DT tych zawodów)



16 Zasady klasyfikacji - wg regulaminu dyscypliny lub inny dodatkowych 
klasyfikacji.

17 Wyniki Nierejestrowane
18 Porównywanie wyników na 

różnych zawodach
Niemożliwe

19 Nagrody wg. Ustalenia organizatora honorowe, rzeczowe, i inne.
20 Osoby oficjalne ( tylko z 

licencją w danej 
konkurencji )

- Sędzia Główny - sędzia minimum II klasy z licencją PZJ
- C - sędzia minimum II klasy WKKW lub sędzia III klasy 
WKKW i II klasy ujeżdżenia z licencją PZJ
- Sędzia Pomocniczy z licencją PZJ
- Gospodarz Toru z licencją PZJ (może być jednocześnie 
sędzią) 
gospodarzem toru może być w konkurencji: 
B - Gospodarz toru z licencją PZJ ewentualnie trener lub  
instruktor sportu z aktualną licencją PZJ, zaopiniowany 
pozytywnie przez licencjonowanego gospodarza toru z 
małopolski.
C - Gospodarz toru z licencją PZJ, lub szkoleniowiec z listy
PZJ/kandydat na GT PZJ jeśli delegat techniczny jest z 
listy PZJ)
D - Gospodarz toru z licencją PZJ oraz kandydat 
gospodarza toru z licencją PZJ
Delegat Techniczny – dotyczy dycyplin C i D
C -delegat techniczny z listy PZJ lub jeżeli gospodarz toru 
posiada licencję PZJ i SG posiada co najmniej II klasę 
WKKW PZJ delegat techniczny nie jest wymagany
D (min. II klasa - kandydat) z licencją PZJ, dotyczy 
Powożenie z pełnym maratonem 1 lub 2 odcinki
Komisarz obecny na rozprężalni w konkurencji B i C 
(może być jeden z sędziów)

21 Dopuszczenie do startu przedstawienie przez uczestników konkursów orzeczeń 
lekarskich oraz ubezpieczenie NNW (Zawody Jeździeckie)

22 Dopuszczenie do startu 
osób nie pełnoletnich

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na start w 
zawodach towarzyskich

23 Zabezpieczenie Medyczne Min. RATOWNIK MEDYCZNY z ekwipunkiem ratowniczym
R1 wraz z deską ortopedyczną (zalecana karetka)
- w konkurencji WKKW oraz Powożenia z pełnym 
maratonem 1 lub 2 odcinki obowiązkowo karetka (wg 
przepisów PZJ)

24 Ubezpieczenie organizatora Obowiązkowe OC



Zgłoszenia konkursów towarzyskich zostają wpisane do kalendarza WZJ zgodnie z cennikiem 
WZJ (opłata nie wyższa niż opłata za wpisanie zawodów regionalnych do kalendarza WZJ) na 
podstawie oświadczenia organizatora o spełnieniu warunków organizacji konkursów 
towarzyskich. 
 
Konkursy, umieszczone w kalendarzu WZJ, spełniające warunki określone w przepisach PZJ 
uznawane są za autoryzowane przez Polski Związek Jeździecki. 

Konkursy ZT, umieszczone w kalendarzu WZJ i spełniające wymogi w/w regulaminu mogą 
być podstawą naliczania punktów w Pucharze i Rankingu WZJ zgodnie z regulaminami tych 
klasyfikacji.
 
Polski Związek Jeździecki informuje, że konkursy towarzyskie nie wchodzą w system 
współzawodnictwa  sportowego, więc nie są podstawą do uzyskiwania klas sportowych, 
kwalifikacji i licencji.

Regulamin Uchwalony przez Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego dnia 24.10.2018

Uchwała 232/10/2018


