
 

   

 
 

 
 

 
 
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 
NIP: 779-21-55-844 
REGON: 634144165 
KRS: 0000099494 
NR KONTA: 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050 

BIURO 
ul. Starołęcka 36 | 61-361 Poznań  
CZYNNE: 
wtorek 10:00 - 15:00  
czwartek 12:00 - 17:00 

KONTAKT 
TEL: +48 502 39 05 51 
E-MAIL: biuro@wzjpoznan.pl 
www.wzjpoznan.pl 
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REGULAMIN ZGŁASZANIA I PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW TOWARZYSKICH 
WPISANYCH DO KALENDARZA WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

NA ROK 2022 I KOLEJNE 

1. Przepisy PZJ – wydania aktualne. 

2. Kodeks postępowania z koniem – obowiązuje. 

3. Propozycje zawodów – Tak, zatwierdzone przez WZJ. W przypadku rozgrywania jednocześnie 
z ZR konkursy ZT mogą być dołączone do propozycji ZR. Zgłoszenie do biura WZJ na minimum 
4 tygodnie przed datą planowanej imprezy (na adres biuro@wzjpoznan.pl).  

4. Wpis zawodów do kalendarza WZJ – Tak, na podstawie wniosku o organizację zawodów 
towarzyskich przesłanego do biura WZJ (na adres biuro@wzjpoznan.pl). 

5. Opłata za wpis zawodów do kalendarza WZJ oraz za autoryzację propozycji wynosi 200 zł. 

6. Rejestracja - Licencja zawodnika PZJ/WZJ – Nie. 

7. Wiek zawodnika ‐ wg regulaminów konkurencji. 

8. Badanie lekarskie zawodnika – Tak. 

9. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na start w przypadku osób niepełnoletnich – Tak. 

10. Rejestracja – Licencja konia PZJ/WZJ – Nie. 

11. Opłata za udział ‐ wg ustaleń organizatora. 

12. Rodzaje konkursów ‐ wg obowiązujących przepisów i regulaminów konkurencji. 

13. Rodzaje konkursów ‐ wg regulaminów innych organizacji – np. koni czystej krwi arabskiej, 
fryzyjskich, Akademickie Mistrzostwa Polski itp. 

14. Ograniczenia stopnia trudności konkursów:  
A – do klasy L włącznie; 
B – do klasy L1 włącznie – zgodnie z regulaminem konkurencji skoki i regulaminem ZODiM PZJ; 
C – do klasy L włącznie; 
D – do klasy L włącznie; 
E – do kat B włącznie; 
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F – do 40 km; 
G – do klasy P włącznie. 

15. Zasady klasyfikacji ‐ wg przepisów konkurencji. 

16. Wyniki - Nierejestrowane. 

17. Paszport konia (urzędowy) - Tak. 

18. Minimalny wiek konia 4 lata. 

19. Szczepienia koni – Tak. 

20. Zabezpieczenie przez organizatora opieki medycznej zgodnie z przepisami PZJ - Tak. 

21. Ubezpieczenie się organizatora od OC - zalecane. 

22. Sędziowie: 

A. Ujeżdżenie: 
- Sędzia Główny – sędzia minimum II klasy z aktualną licencją PZJ; 
- komisarz – z minimum III  aktualną licencją sędziowską lub komisaryczną PZJ lub instruktor 

sportu z aktualną licencją PZJ. 

B. Skoki: 
‐ Sędzia Główny – sędzia minimum III klasy z aktualną licencją PZJ; 
‐ komisarz – z minimum III  aktualną licencją sędziowską lub komisaryczną PZJ; 
‐ gospodarz toru – minimum z II aktualną licencją PZJ lub instruktor sportu z aktualną licencją 

PZJ. 

C. WKKW: 
- Sędzia Główny – sędzia minimum III klasy z aktualną licencją PZJ; 
- sędzia przeszkodowy ( próba terenowa ); 
- komisarz – z minimum III aktualną licencją sędziowską lub komisaryczną PZJ; 
- lekarz weterynarii zawodów. 

D. Powożenie: 
- Sędzia Główny – sędzia minimum III klasy z aktualną licencją PZJ (może jednocześnie pełnić 

funkcję gospodarza toru); 
- sędzia pomocniczy – opcjonalne z minimum III aktualną licencją PZJ (funkcję tą może pełnić 

gospodarz toru); 
- gospodarz toru lub sędzia z aktualną licencją PZJ; 
- sędzia przeszkodowy (maraton). 

E. Woltyżerka: 
- Sędzia Główny – sędzia minimum II klasy z aktualną licencją PZJ; 
- komisarz z minimum III aktualną licencją sędziowską lub komisaryczną PZJ. 
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F. Rajdy: 
- Sędzia Główny – sędzia minimum II klasy z aktualna licencją PZJ; 
- sędzia pomocniczy z minimum III aktualną licencją PZJ; 
- lekarz weterynarii zawodów. 

G. Reining: 
- Sędzia Główny – sędzia minimum II klasy z aktualną licencją PZJ; 
- komisarz z minimum III aktualną licencją sędziowską lub komisaryczną PZJ. 

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą 29/Z/2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego 
z dnia 14 09 2021. 


