
 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW TOWARZYSKICH 

Zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 14/06/2021 z dnia 09.07.2021 

Wytyczne Obowiązują 

Przepisy PZJ, regulamin danej konkurencji 

PZJ z zastrzeżeniem jak w tabeli. 

TAK.  

Dopuszcza się trzykrotny start koni w 

zawodach towarzyskich do konkursu 

klasy LL (ZT-B). 

W jednym konkursie towarzyskim   

dopuszcza się nie więcej niż 2 starty. 

 Koń który startował w  konkursach 

towarzyskich więcej niż jeden raz nie 

może wystartować w konkursach 

regionalnych.  

Propozycje zawodów, wpis do kalendarza TAK, autoryzacja ZZJ (na formularzu ZZJ) 

Licencja zawodnika ZZJ/PZJ Nie 

Dokumentacja zawodnika Tak  

- badania lekarskie ważne są do 12 

miesięcy.  

1. Orzeczenia wydaje lekarz specjalista w 

dziedzinie medycyny sportowej , a w 

odniesieniu do zawodników 

niepełnosprawnych orzeczenie może wydać 

także lekarz specjalista w dziedzinie 

rehabilitacji medycznej.  

2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do 

ukończenia 21 roku życia oraz zawodników 

pomiędzy 21 a 23 rokiem życia orzeczenie 

może wydać lekarz posiadający certyfikat 

ukończenia kursu wprowadzającego do 

specjalizacji w dziedzinie medycyny 

sportowej  

3.  W odniesieniu do dzieci i młodzieży do 

ukończenia 19 roku życia oraz w 

odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 

23 rokiem życia orzeczenie może wydać 

również lekarz podstawowej opieki 

medycznej .  

4.  W odniesieniu do zawodników do 

ukończenia 16 roku życia badania mogą być 



przeprowadzone co 6 miesięcy jeśli wymaga 

ich stan zdrowia lub specyfikacja 

współzawodnictwa sportowego 

- ubezpieczenie NNW – TAK 

- zgoda rodzica lub opiekuna prawnego 

na uczestnictwo w zawodach - TAK 

Licencja konia Nie 

Paszport koni/szczepienia Tak 

Wiek zawodnika Zgodnie z regulaminem danej konkurencji 

Konkursy  Zgodnie z regulaminem danej konkurencji 

A –  do klasy P włącznie  

B – do klasy L 1włącznie (105cm)  

C – do klasy LL  

D – do L włącznie  

E – do kat B włącznie  

F – do 40 km  

G – do klasy P włącznie 

Ograniczenia organizacyjne W konkurencji:  

B - ZT jako oddzielne zawody - nie mogą 

być organizowane w tym samym miejscu i 

czasie co ZO * 

Osoby oficjalne -sędzia główny – sędzia z minimum II klasą 

sędziowską . 

- sędzia pomocniczy / komisarz z 

minimum III klasą  

- gospodarz toru (może być jednocześnie 

sędzią): minimum licencjonowany instruktor 

sportu PZJ 

Zabezpieczenie medyczne TAK – minimum ratownik medyczny z 

ekwipunkiem ratowniczym R1 wraz z deską 

ortopedyczną  (zalecana karetka) 

Ubezpieczenie OC organizatora Wymagane  

Opłata za udział  Wg ustaleń organizatora 

 

*– 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 


