
Regulamin Zawodów Towarzyskich 
zatwierdzony uchwałą Zarządu KPZJ nr  Z/1016/07/2022 z dnia 06.07.2022 r.

(dotyczy propozycji zatwierdzanych od dnia 07.07.2022 r.)

1. Kodeks Postępowania z Koniem Obowiązuje

2. Propozycje zawodów TAK, zatwierdzone przez KPZJ

3. Wpis do kalendarza KPZJ TAK

4. Licencja zawodnika PZJ/WZJ NIE

5. Wiek zawodnika • wg regulaminów i przepisów PZJ;
• w konkursach zabawowych (drągi na 

ziemi) zgodnie z Regulaminem odznaki 
Jeżdżę Konno; 

• asekuracja konia możliwa tylko przy 
drągach leżących na ziemi przez osobę 
pełnoletnią wskazaną przez prawnego 
opiekuna na „zgodzie na udział w 
zawodach”

6. Licencja konia PZJ/WZJ NIE

7. Rejestracja konia PZJ/WZJ NIE

8. Opłaty za udział Zgodnie z propozycjami zawodów

9. Rodzaje konkursów • wg regulaminów konkurencji;
• wg regulaminów innych organizacji- np. 

koni czystej krwi arabskiej, fryzyjskich i 
innych (Akademickie, Amatorskie  
Mistrzostwa Polski itp)

10. Ograniczenia stopnia trudności 
konkursów

Obligatoryjnie w konkurencjach:
A – ujeżdżenie - do klasy P włącznie
B – skoki:  

• do klasy L1 włącznie
• do klasy L włącznie (ZT przy ZR)

11. Ograniczenia organizacyjne Zawody Towarzyskie nie mogą odbywać w czasie
i miejscu Zawodów Ogólnopolskich

12. Zasady klasyfikacji Wg regulaminów konkurencji

13. Wyniki Przesyłane do WZJ



14. Porównanie wyników na różnych 
zawodach

Możliwe

15. Nagrody • Bez ograniczeń 

16. Osoby oficjalne • Sędzia Główny – sędzia minimum II klasy 
danej konkurencji z licencją PZJ;

• Sędzia  – sędzia minimum III klasy danej 
konkurencji z licencją PZJ;

• Komisarz – sędzia minimum III klasy danej
konkurencji z licencją PZJ;

• Gospodarz Toru – z licencją PZJ

• Obsada osób oficjalnych podczas ZT 
rozgrywanych przy ZR – tak samo jak dla 
ZR.

• Sumuje się liczbę zgłoszonych koni na ZT i
ZR i  stosuje przepisy dotyczące ilości 
komisarzy zgodnie z Przepisami o 
Osobach Oficjalnych

17.Paszport konia (urzędowy) TAK

18. Szczepienia koni TAK

19. Wiek konia Minimum 4 lata

20. Badania lekarskie zawodników TAK, zgodnie z przepisami PZJ

21. Ubezpieczenie NNW - uczestnicy TAK

22.Zgoda rodziców lub prawnych  
opiekunów na start w przypadku 
zawodników niepełnoletnich

TAK

23.Ubezpieczenie Organizatora OC Zalecane

24. Zabezpieczenie przez 
organizatora opieki medycznej 
zgodnej z przepisami PZJ

TAK

25. Lekarz weterynarii Zalecane

26. Parawan Zalecane

27. Limity startów • do mini LL (70 cm) – 4 starty
• powyżej 70 cm – 2 starty (jeśli koń startuje 

przynajmniej raz powyżej 70 cm to 
obowiązują 2 starty)

• koń może startować pod jednym jeźdźcem
max 2 razy


