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Wytyczne dla Organizatorów 

Sport Powszechny – konkursy/zawody Towarzyskie i Nieklasyczne autoryzowane przez W–MZJ 

obowiązuje od 9.01.2023 

  Zawody/konkursy Towarzyskie (ZT) 
Konkursy konkurencji zdefiniowanych przez FEI/PZJ w wersji 
Towarzyskiej  

Zawody/konkursy Nieklasyczne (ZNK) 
Konkursy konkurencji nie zdefiniowanych przez FEI/PZJ, a zatem 
nie objęte regulaminem ZT  

1.  Kodeks postępowania z koniem  Obowiązuje Jak w ZT  

2.  Wpis do kalendarza WZJ  TAK, po uiszczeniu opłaty za wpis do kalendarza Jak w ZT 

3. Propozycje zawodów  TAK, zatwierdzone przez W-MZJ Jak w ZT 

4. Opłata za udział  Według propozycji organizatora Jak w ZT 

5. Rodzaje konkursów  Według regulaminów konkurencji PZJ o Programy ujeżdżeniowe w stępokłusie 
o Inne programy ujeżdżeniowe (na poziomie klasy L i P PZJ) 
o Pony games 
o Ślepy parkur 
o Próba Caprillego 

o Konkurs sprawnościowy (bez skoków) 

6. Ograniczenia stopnia trudności 
konkursów 

Obligatoryjnie w konkurencjach:  
o A – do klasy L, P, D, do poziomu P włącznie 
o B – do klasy L1 włącznie (105cm) (podczas ZR lub ZO max do 

90cm) (*) 
o C – do klasy LL włącznie,  
o D – do N włącznie (konkursy dokładności),  
o E – do kat B włącznie,  
o F – do 40 km,  
o G – do klasy P włącznie. 

 

7. Ograniczenia grupowe Mogą być zawężone do określonej grupy zawodników i koni 
zgodnie z decyzją organizatora.  

Jak w ZT 

8. Zasady klasyfikacji Według regulaminów konkurencji PZJ. 
Konkurencja A – bez podziału kuce/konie. 

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych. 
Sugerowane: 
4-5 lat; 6-7 lat; 8-12 lat; 12-15 lat; 16-18 lat; seniorzy 
Rozdział klasyfikacji kuców i koni zgodnie z propozycjami 
organizatora.  
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Zasady klasyfikacji konkursów nieklasycznych dokładnie opisane w 
propozycjach organizatora. 

9. Wyniki Nierejestrowane Jak w ZT 

10. Nagrody Dowolne, z wyłączeniem pieniężnych Jak w ZT 

11. Osoby oficjalne Sędziowie Obligatoryjnie minimum:  
o Sędzia Główny – sędzia min. 2 klasy z licencją PZJ,  
o Sędzia min. 3 klasy z licencją PZJ,  
o Sędzia min. 3 klasy z licencją PZJ obecny na rozprężalni 
Pełnione funkcje zgodnie z Przepisami o osobach oficjalnych 
sędziach PZJ. 

Obligatoryjne minimum – dwie osoby:  
o Sędzia Główny – sędzia min 2 klasy A lub B lub C  
Sędziowie prowadzący konkurs: 
o Programy ujeżdżeniowe – Sędzia z min 3 klasą A 
o Pony games, Ślepy parkur – Sędzia z min 3 klasą B 
o Próba Caprillego, konkurs sprawnościowy – Sędzia z min 3 klasą 

A lub B 
Komisarz: 
Sędzia min 3 klasy lub min IJK PZJ (dawniej ISP) obecny na 
rozprężalni. 
Wszystkie osoby oficjalne z aktualną licencją PZJ. 

12. Gospodarz toru Obligatoryjnie, z aktualną licencją PZJ GT lub Sędzia min 3 klasy lub min IJK PZJ (dawniej ISP)  

13. Zabezpieczenie medyczne Według przepisów PZJ Zalecane zgodnie z przepisami PZJ. 

14. Ubezpieczenie OC organizatora Wymagane Jak w ZT 

15. Licencja zawodnika PZJ/WZJ  Niewymagana Jak w ZT 

16. Wiek zawodnika  Zgodnie z regulaminami konkurencji oraz sportu dzieci i młodzieży 
PZJ 

4-5 lat – z asystą instruktora/rodzica/opiekuna prawnego 
6-7 lat bez odznaki PZJ Jeżdżę Konno – z asystą 
instruktora/rodzica/opiekuna prawnego  
6-7 lat z odznaką PZJ Jeżdżę Konno samodzielnie 
od 8 lat – bez ograniczeń 

17. Limit startów zawodnika Zgodnie z przepisami i regulaminami konkurencji PZJ 4-7 lat 2; 8-11 lat 4; 12-15 lat 6; od 16 lat bez ograniczeń 

18. Wymagana dokumentacja 
zawodnika 

o Badania lekarskie: zgodnie z Rozporządzeniami Ministra 
Zdrowia z dnia 28.02.2019 roku, 
(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU201900
00396/O/D20190396.pdf) 
(Rozporządzenia są dostępne na stronie internetowej 
www.pzj.pl / Rejestracje i Licencje/ Przepisy i Regulacje), 

o Ubezpieczenie NNW, (start w zawodach – jeździectwo),  
o Zgoda opiekunów prawnych na start zawodników 

niepełnoletnich. 

Jak w ZT 

19. Strój zawodnika Zgodnie z przepisami i regulaminami konkurencji PZJ Schludny i bezpieczny. Zalecany zgodny z przepisami 
i regulaminami PZJ. 
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Obowiązkowy atestowany kask jeździecki. 
Do 15 roku życia obowiązkowa kamizelka ochronna. 

20. Paszport konia (urzędowy) Wymagany Jak w ZT 

21. Rejestracja konia w PZJ/WZJ  Niewymagana  Jak w ZT 

22. Licencja konia PZJ/WZJ  Niewymagana  Jak w ZT 

23. Szczepienia koni Według przepisów weterynaryjnych PZJ Jak w ZT 

24. Minimalny wiek konia Według regulaminów konkurencji PZJ 5 lat  

25. Rząd konia Zgodnie z przepisami i regulaminami konkurencji PZJ Zgodnie z regulaminami konkurencji A lub DiM-B PZJ 

26. Limit startów konia 3 starty. 
Podczas ZO i ZR limit startów wyznaczają przepisy i regulaminy 
konkurencji PZJ (2 starty). 
Konkurs wg Art. 22 DiM-B: 2 starty niewliczane do limitu 2 startów 
w konkurencji B (4 starty). 

5 startów. 
Konkursy Nieklasyczne podczas ZT: jak w ZT. 
Podczas ZO i ZR limit startów wyznaczają przepisy i regulaminy 
konkurencji PZJ (2 starty). 

27. Lekarz weterynarii Określony przez organizatora lekarz dyżurny na wezwanie. Jak w ZT 

 

(*) – Zgodnie z uchwałą zarządu PZJ U/1633/21/Z/2017 z dnia 28.12.2017 brzmiącą: „Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o braku możliwości rozgrywania dodatkowych imprez 
podczas zawodów w dyscyplinie B kalendarza PZJ, które wiązałyby się z jakąkolwiek inną formą uczestnictwa niż udział w konkursach przewidzianych programem sportowym 
zatwierdzonych propozycji ZO-B (HZO-B) i propozycji zawodów ZR-B (HZR-B). Podczas zawodów rangi ZO-B (HZO-B) mogą się odbywać wyłącznie zawody rangi ZR (HZR) 
umieszczone w zatwierdzonych kalendarzach WZJ”  
zawody towarzyskie w konkurencji skoków przez przeszkody nie mogą być łączone z Zawodami Ogólnopolskimi. 
 
Jeżeli w propozycjach zawodów ujeżdżeniowych znajdują się dwa identyczne konkursy rozgrywane w różnej randze - ogólnopolski lub regionalny lub towarzyski, bez względu 
na kolejność rozgrywania konkursów, zawodnik ma prawo startować na jednym koniu w dwóch z nich z zastrzeżeniem, że pierwszy start będzie traktowany jako start główny, 
a drugi jako przejazd treningowy. Kolejność, startów, a nie ranga konkursu, stanowi podstawę oceny uwzględnianej w rywalizacji. Nie dotyczy to konkursów na styl. 
 
Wytyczne zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Warszawsko – Mazowieckiego Związku Jeździeckiego w dniu 9 stycznia 2023 roku. 


