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REGULAMIN
Zgłaszania i zatwierdzania zawodów regionalnych i towarzyskich w KPZJ,
oraz wpisu do oficjalnego kalendarza imprez KPZJ.
1. Organizacja zawodów jeździeckich uregulowana jest przepisami ogólnymi PZJ a w
części dotyczącej rozgrywania zawodów towarzyskich Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 z
późniejszymi zmianami.
2. Niniejszy regulamin dotyczy zawodów regionalnych i towarzyskich rozgrywanych na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Proces nadzoru KPZJ nad zawodami regionalnymi i towarzyskimi:
3.1. Tabela dot. ścieżki organizacji zawodów w KPZJ
Lp.

Działanie

1

6
7

Zgłoszenie terminu organizacji (wniosek o
przyznanie prawa organizacji zawodów szczebla
regionalnego – załącznik nr 1)
Modyfikacje terminów, rozmowy pomiędzy
organizatorami i zgłoszenie ostatecznych
propozycji terminów zawodów
Wpisanie do kalendarza imprez KZPJ, oraz
publikacja kalendarza KPZJ
Uiszczenie składek członkowskich za dany rok
przez Organizatora zawodów
Przesłanie propozycji zawodów do zatwierdzenia
przez KPZJ
Zatwierdzenie propozycji zawodów, lub
zgłoszenie niezgodności z przepisami i prośba o
korektę
Realizacji zawodów
Przesłanie oficjalnych wyników zawodów do KPZJ

Organizator
Organizator

8

Publikacja wyników zawodów na stronie KPZJ

KPZJ

2.

2
3
4
5

Strona
Termin
odpowiedzialna
Organizator
20.styczeń

Organizator

20. luty

KPZJ

01.marzec

Organizator

25.luty

Organizator

Min. 1 miesiąc przed datą
realizacji zawodów
7 dni po otrzymaniu
propozycji do zatwierdzenia

KPZJ

Max. 14 dni od ostatniego
dnia realizacji zawodów
Max 7 dni od daty
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dostarczenia wyników
zawodów przez
organizatora

3.2. KPZJ nie ingeruje w wybory terminów realizacji zawodów regionalnych i
towarzyskich zgłaszanych zgodnie z tabelą 3.1 przez Organizatorów zawodów.
Może jedynie pośredniczyć i mediować w ew. kwestiach spornych, pozostawiając
jednak ostateczne rozwiązanie samym zainteresowanym stronom.
Wyjątkiem są sytuacje konfliktu terminów z Mistrzostwami Województwa,
Mistrzostwami Polski Północnej, eliminacjami do OOM rozgrywanymi na terenie
województwa i imprezami rangi Ogólnopolskiej.
4. Sankcje
4.1. Uchybienie wymaganiom punktu 1 tabeli 3.1 skutkować będzie:
4.1.1. Naliczenie opłaty za wpisanie do kalendarza, zgodnie z aktualnym cennikiem
KPZJ;
4.1.2. Nie zatwierdzenie terminu zawodów (tylko w przypadku konfliktu terminu
zgłaszanych zawodów z innymi zawodami zgłoszonymi prawidłowo), chyba że
zainteresowani Organizatorzy wyrażą zgodę na wpisanie takiego dodatkowego
terminu do kalendarza KPZJ.
4.1.3. Kalendarz zawodów każdej z dyscyplin planowany i realizowany jest
oddzielnie, co oznacza że realizację zawodów skokowych i ujeżdżeniowych w
jednym terminie nie uznaje się za konflikt.
4.1.4. Wprowadza się jednak 2-miesięczny okres ochronny podczas którego
zgłaszane zawody różnych dyscyplin podlegają sankcjom punktu 4.1.2.
Oznacza to że jeśli na mniej niż dwa miesiące przed realizacją zawodów
ujeżdżeniowych, inny organizator zgłosi chęć realizacji zawodów skokowych w
tym samym terminie, aby propozycje tych zawodów skokowych zostały
zatwierdzone a zawody wpisane do kalendarza, konieczna będzie zgoda
organizatora zawodów ujeżdżeniowych. Analogicznie w sytuacji odwrotnej.
4.2.Uchybienie wymaganiom punktu 3 tabeli 3.1 skutkować będzie:
4.2.1. Wykreśleniem z oficjalnego kalendarza imprez KPZJ do czasu uiszczenia
należnych opłat. Skutkiem tego będzie również „zwolnienie terminu”, czyli jeśli
w międzyczasie inny organizator złoży wniosek o organizację zawodów w tym
czasie, termin zostanie przyznany a zawody będą wpisane do kalendarza.
4.3.Uchybienie wymaganiom punktu 4 tabeli 3.1 skutkować będzie:
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4.3.1. Niemożnością posługiwania się propozycjami zawodów celem promocji
zawodów, do czasu zatwierdzenia propozycji prze KPZJ.
4.3.2. W sytuacji nie przesłania propozycji do zatwierdzenia w terminie do 14 dni
przed datą pierwszego dnia zawodów – umieszczenie informacji na stronie
KPZJ o braku autoryzacji zawodów przez KPZJ. Informacja widoczna na stronie
KPZJ do czasu zatwierdzenia propozycji.
4.3.3. W sytuacji nie przesłania propozycji do zatwierdzenia w terminie do 7 dni od
pierwszego dnia zawodów – brak autoryzacji zawodów, niemożność realizacji
zawodów przez Organizatora.
4.4.Uchybienie wymaganiom z punktu 7 tabeli 3.1 skutkować będzie:
4.4.1. Nie uwzględnieniem wyników zawodów w Rankingu KPZJ.
5. Organizacja Mistrzostw KPZJ
5.1. Wnioski o przyznanie prawa do organizacji Mistrzostw KPZJ należy składać
zgodnie z tabelą 3.1, dołączając do wniosków ofertę realizacji Mistrzostw
zawierającą między innymi informację:
5.1.1. Organizator Mistrzostw;
5.1.2. Miejsce organizacji Mistrzostw i warunki techniczne (wymiary placu
konkursowego i rozprężalni, rodzaj podłoża);
5.1.3. Akceptację aktualnego regulaminu Mistrzostw KPZJ;
5.1.4. Opłaty.
5.2. KPZJ do dnia 30. października opublikuje informację dotyczącą środków
finansowych jakie zamierza przeznaczyć na organizację Mistrzostw Województwa
dla każdej z dyscyplin.
5.3.Termin realizacji Mistrzostw ustalany jest przez Zarząd KPZJ.
5.4.Zarząd KPZJ przyznaje prawo do organizacji Mistrzostw KPZJ, wybierając najlepszą
ze złożonych ofert, kierując się łącznie następującymi kryteriami:
5.4.1. Warunki techniczne, podłoże infrastruktura;
5.4.2. Warunki finansowe;
5.4.3. Reprezentatywność miejsca oraz doświadczenie w organizacji zawodów
danej dyscypliny;
5.4.4. Promocja dyscypliny oraz upowszechnianie sportu jeździeckiego w
województwie;
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5.4.5. Brak uchybień regulaminowych.
5.5. O swojej decyzji informuje zainteresowane strony oraz zamieszcza informację na
stronie KPZJ i w terminarzu imprez.
6. Odwoływanie zawodów
6.1. Każdy organizator zawodów składając wniosek o przyznanie prawa do organizacji
zawodów regionalnych i towarzyskich zobowiązuje się do realizacji tych zawodów.
6.2. Niezależnie od powodu odwołania zawodów, oraz terminu tego odwołania,
zdarzenie takie skutkuje:
Liczba odwołanych zawodów
w okresie 2 lat.
1
2

3

Skutek
Bez konsekwencji
Naliczenie opłaty za wpis do kalendarza imprez
KPZJ na rok kolejny w wysokości 50zł od
zgłoszonej imprezy.
Naliczenie opłaty za wpis do kalendarza imprez
KPZJ na rok kolejny w wysokości 50zł od
zgłoszonej imprezy.
Nałożenie obowiązku uiszczenia kaucji zwrotnej
w wysokości 400zł / od zgłoszonych zawodów
(płatnej do 31.01 danego roku) a zwracanej
bezzwłocznie po otrzymaniu od Organizatora
oficjalnych wyników i protokołu z zawodów.

4

Brak możliwości ubiegania się o organizację
Mistrzostw KPZJ w roku kolejnym.
Naliczenie opłaty za wpis do kalendarza imprez
KPZJ na rok kolejny w wysokości 100zł od
zgłoszonej imprezy.
Nałożenie obowiązku uiszczenia kaucji zwrotnej
w wysokości 400zł / od zgłoszonych zawodów
(płatnej do 31.01 danego roku) a zwracanej
bezzwłocznie po otrzymaniu od Organizatora
oficjalnych wyników i protokołu z zawodów.
Brak możliwości ubiegania się o organizację
Mistrzostw KPZJ w roku kolejnym.
Ograniczenie prawa do organizacji zawodów w
roku kolejnym do 2 w normalnym trybie. Ew.
inne terminy mogą być zaakceptowane po
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>4

opublikowaniu kalendarza imprez i tylko w
sytuacji braku konfliktu z innymi już zgłoszonymi
zawodami.
Naliczenie opłaty za wpis do kalendarza imprez
KPZJ na rok kolejny w wysokości 100zł od
zgłoszonej imprezy.
Nałożenie obowiązku uiszczenia kaucji zwrotnej
w wysokości 800zł / od zgłoszonych zawodów
(płatnej do 31.01 danego roku) a zwracanej
bezzwłocznie po realizacji zawodów i otrzymaniu
od Organizatora oficjalnych wyników i protokołu
z zawodów.
Brak możliwości ubiegania się o organizację
Mistrzostw KPZJ w roku kolejnym.
Ograniczenie prawa do organizacji zawodów w
roku kolejnym do 1 w normalnym trybie. Ew.
inne terminy mogą być zaakceptowane po
opublikowaniu kalendarza imprez i tylko w
sytuacji braku konfliktu z innymi już zgłoszonymi
zawodami.

6.3. W zależności od powodów odwołania zawodów oraz jego skutków, Zarząd KPZJ
zastrzega sobie prawo do ew. złagodzenia sankcji wobec Organizatorów.
W każdym takim przypadku decyzja Zarządu KPZJ musi być wyraźnie uzasadniona,
musi wynikać z, i służyć realizacji statutowych celów KPZJ.
7. Opłaty za wpis do kalendarza imprez. W związku z wpisem do kalendarza imprez KPZJ
może naliczać opłaty za (z wyłączeniem opłat ujętych w punkcie 4. i 6. niniejszego
regulaminu)
7.1. Wpis zawodów organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
przez organizatorów nie będących członkiem KPZJ.
7.2. Wpis zawodów organizowanych poza terenem KPZJ (na życzenie organizatora),
8. W kwestiach nieuregulowanych Zarząd KPZJ kierować się będzie statutem oraz
realizacją jego celów.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
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