Regulamin Rozgrywania
Zawodów Towarzyskich w
Pomorskim Związku Jeździecki
Zatwierdzony uchwałą Zarządu Pomorskiego Związku Jeździeckiego, obowiązuje od 01.01.2022
1. Kodeks postępowania z koniem

Obowiązuje

2. Propozycje zawodów

Tak, zatwierdzone przez Pom ZJ

3. Opłata za organizację zawodów do WZJ

Tak, wg cennika Pom ZJ

4. Wpis do kalendarza WZJ

Tak

5. Licencja zawodnika PZJ/WZJ

Nie

6. Wiek zawodników

7. Licencja konia PZJ/WZJ

• wg przepisów i regulaminów PZJ
• dopuszcza się konkursy zabawowe dla
młodszych
zawodników
na
zasadach
określonych w propozycjach zawodów
Nie

8. Zarejestrowanie konia w PZJ/WZJ

Nie

9. Opłaty za udział

Zgodnie z propozycjami zawodów

10. Rodzaje konkursów

• wg regulaminów konkurencji
• wg regulaminów innych organizacji – np. koni
czystej krwi arabskiej, fryzyjskich i innych
regulaminów np. Amatorskich i Akademickich
Mistrzostw Polski itp.
Obligatoryjnie w konkurencjach:
A – do klasy P włącznie
B – do klasy L-1 włącznie
C – do poziomu CNC-90 włącznie
D – do klasy L włącznie
E – do kat B włącznie
F – do 40 km
G – do klasy P włącznie
ZT-B przy ZR-B mogą być rozgrywane wyłącznie
do klasy LL (90 cm)

11. Ograniczenia stopnia trudności konkursów

12. Ograniczenia organizacyjne
13. Zasady klasyfikacji

• wg regulaminów konkurencji

14. Wyniki /
Porównanie wyników na różnych zawodach

Przesyłane do WZJ /
Możliwe

15. Nagrody

Honorowe, rzeczowe (w tym bony i talony) oraz
finansowe

• Sędzia Główny - sędzia II klasy danej
konkurencji
• Sędzia / komisarz - min. III klasy
• Gospodarz Toru - min. instruktor sportu,
posiadający
akredytację
Wojewódzkiego
Koordynatora ds. szkoleń.
17. Szczepienia koni / Urzędowy paszport konia Tak
16. Osoby oficjalne – z aktualną licencją PZJ

18. Minimalny wiek konia

Zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ

19. Limity startów zawodników

Zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ

20. Limity startów koni

21.. Badania lekarskie zawodników

• Zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ
• W konkurencji A i B dopuszcza się trzy starty
konia dziennie. Jeśli koń tego samego dnia startuje
zarówno w ZR i ZT obowiązują limity jak dla ZR.
Tak, zgodnie z przepisami PZJ

22. Ubezpieczenie NNW - uczestników

Tak

23. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na Tak
start w przypadku zawodników niepełnoletnich
24. Zabezpieczenie opieki medycznej podczas
zawodów
25. Zawody i treningi wewnątrzklubowe o
znamionach rywalizacji sportowej

Tak, zgodnie z przepisami PZJ
Nie wymagają autoryzacji - traktowane jako
trening, wyłącznie dla zawodników jednego klubu
lub ośrodka.

