
 

 

REGULAMIN ZATWERDZANIA KALENDARZA I PROPOZYCJI ZAWODÓW  

W ZZJ I KALENDARZ ZAWODÓW ZZJ 

Kalendarz zawodów Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego zwany dalej 

Kalendarzem jest podstawowym dokumentem, który ma na celu gwarancję realizacji 

zawodów regionalnych i towarzyskich zgodnie z wymaganiami nadrzędnych sportowych.  

1. Kalendarz powstaje  w oparciu o następujące dokumenty: 

a. Wniosek organizatora zawodów jeździeckich 

b. Regulamin zatwierdzania kalendarza i propozycji zawodów ZZJ. 

2. Wniosek  

a. Organizator zawodów przesyła wniosek o wpis do kalendarza w formie 

elektronicznej, lub osobiście w trakcie Zebrania Walnego, najpóźniej do 

ostatniego dnia listopada roku poprzedzającego rok planowanych zawodów. 

b. W przypadku przesłania wniosku po tym terminie Organizator zobowiązany 

będzie do dokonania opłaty za wpis do kalendarza zgodnie z obowiązującym w 

danym roku cennikiem 

3. W przypadku jakichkolwiek zmian organizacyjnych, dotyczących zmiany terminu, 

miejsca, obsady osób oficjalnych, warunków rozgrywania zawodów, itd. Organizator 

zobowiązany jest poinformować biuro ZZJ oraz uzyskać akceptację tych zmian przez 

odpowiednie organy.  

4. W przypadku odwołania zawodów przez Organizatora, zostanie on obciążony opłatą 

za odwołanie zawodów zgodnie z obowiązującym cennikiem ZZJ. 

5. W przypadku zgłoszenia wniosku o wpis do kalendarza kilku Organizatorów w tym 

samym terminie i konkurencji, pierwszeństwo ma Organizator, który złożył wniosek 

jako pierwszy.  

6. Ustala się organizację zawodów tylko przez jednego Organizatora w trakcie danego 

weekendu. 

7. Dopuszcza się organizację zawodów w tym samym terminie, lub w ten sam weekend 

tylko w przypadku przeprowadzenia konsultacji z organizatorami oraz uzyskania 

przez nich na to zgody. 

8. Zarząd ZZJ ma prawo dopisania imprezy jeździeckiej do kalendarza bez uzyskania 

zgody innych organizatorów, a decyzja ta musi być podjęta odpowiednią uchwałą 

Zarządu ZZJ. 



 

 

II MEDIA I SPONSORING 

ZZJ w celu pozyskania środków na realizowanie celów statutowych pozyskuje sponsorów. 

Sponsorzy pozyskani przez ZZJ traktowani są jako sponsorzy na terenie całego województwa 

zachodniopomorskiego. 

Organizatorzy zawodów zapewnią odpowiednie warunki ZZJ i sponsorom: 

1. Zapewnienie dla potrzeb ZZJ i dla podmiotu wskazanego przez ZZJ, będącym 

partnerem instytucjonalnym lub finansowym 20% całości ekspozycji w szczególności 

na: 

a. dokumentach oficjalnych –propozycje, przy czym na propozycjach ZZJ logo 

związku zamieszczane jest obligatoryjnie 

b. terenie zawodów, 

c. materiałach reklamowych drukowanych oraz w Internecie i mediach 

społecznościowych 

d. placu konkursowym – przeszkoda sponsorska, banery reklamowe 

2. Zapewnienie możliwości działań reklamowych i promocyjnych podczas i na terenie 

zawodów 

3. Zapewnienie prawa do odpowiedniego udziału przedstawicieli ZZJ w ceremonii 

dekoracji zwycięzców 

4. W przypadku imprezy biletowanej, co najmniej 8 wejściówek zwykłych i 3 

wejściówek do sektora VIP. 

III ZATWIERDZANIE PROPOZYCJI ZAWODÓW 

1. Propozycje pod kątem merytorycznym zatwierdza Przewodniczący Kolegium 

Sędziów ZZJ. 

2. Organizator zobowiązany jest do przesłania propozycji zawodów najpóźniej 14 dni 

przed planowaną imprezą. Propozycje powinny być przesłane z wykorzystaniem 

formularza propozycji. 

3. ZZJ wyznacza delegata na zawody regionalne. ZZJ ma prawo wyznaczyć delegata 

osobę oficjalną spoza województwa. 

4. Propozycje sprawdzane są pod kątem zgodności z wpisem do kalendarza, zgodności 

minimalnej wymaganej liczby osób oficjalnych, zgodności klas sędziów, komisarzy, 

gospodarzy torów z wymaganiami i aktualności ich licencji oraz pozostałych 

wymogów formalnych wynikających z obowiązujących przepisów PZJ, w ciągu 3 dni 

od przesłania ich przez Organizatora. 

5. Zatwierdzone propozycje zamieszczane są na stornie ZZJ. 
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