Regulamin Zawodów Towarzyskich
Zatwierdzony uchwałą Zarządu PZJ nr U/1507/20/Z/2017 z dnia 24.11.2017r.
Wytyczne – zawody towarzyskie
1. Kodeks postępowania z koniem
2. Propozycje zawodów
3. Zawody wewnątrzklubowe
4. Wpis do kalendarza WZJ
5. Licencja zawodnika PZJ/WZJ
6. Wiek zawodnika
7. Licencja konia PZJ/WZJ
8. Zarejestrowanie konia w PZJ/WZJ
9. Opłaty za udział
10. Rodzaje konkursów

11.Ograniczenia stopnia trudności
konkursów

12. Ograniczenia organizacyjne
13. Zasady klasyfikacji
14. Wyniki
15.Porównanie wyników na różnych
zawodach
16. Nagrody

17. Osoby oficjalne

19. Paszport konia (urzędowy)
20. Minimalny wiek konia
21. Szczepienia koni
22. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do
uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz
posiadający
certyfikat
ukończenia
kursu
wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie
medycyny sportowej oraz ważny certyfikat PTMS
23. Uczestnicy - Ubezpieczenie NNW
24.Aktualna zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych na start w przypadku osób niepełnoletnich
25.Ubezpieczenie się organizatora od OC
26.Zabezpieczenie przez organizatora zawodów
towarzyskich opieki medycznej zgodnej z przepisami

	
  

Obowiązuje
TAK
nie wymagające autoryzacji - traktowane jako
trening, wyłącznie dla zawodników jednego
klubu/ośrodka
TAK
NIE
-wg regulaminów dyscyplin oraz regulaminu sportu
dzieci i młodzieży - dopuszcza się konkursyzabawy dla dzieci w wieku niższym od wytycznych
regulaminowych
NIE
NIE
- zgodnie z propozycjami
- wg regulaminów dyscyplin
- wg regulaminów innych organizacji – np. koni
czystej krwi arabskiej, fryzyjskich, Akademickie
Mistrzostwa Polski itp.
Obligatoryjnie w dyscyplinach:
A – do klasy L włącznie
B – do klasy L włącznie (100cm)
C – do klasy LL ( wyłącznie przy ZR lub ZO)
D – do L włącznie
E – do kat B włącznie
F – do 40 km
G – do klasy P włącznie
ZT organizowane w tym samym miejscu i dniu co
ZR mogą być rozgrywane wyłącznie do klasy LL(90
cm), ZT nie mogą być organizowane w tym
samym miejscu i dniu co ZO
- wg regulaminów dyscyplin
Przesyłane do WZJ
Możliwe
Honorowe, rzeczowe, w tym bony i talony
rzeczowe, wyklucza się nagrody finansowe
-Sędzia Główny – sędzia minimum II klasy z
licencją PZJ
-Sędzia pomocniczy minimum III klasy z licencją
PZJ
- Gospodarz Toru z licencją PZJ (gospodarzem
toru może być instruktor sportu lub trener z
aktualną licencją PZJ posiadający akredytację
Wojewódzkiego Koordynatora Sportu)
Komisarz – min sędzia III klasy obligatoryjnie
obecny przez cały czas trwania zawodów na
rozprężalni, może być jeden z członków komisji
sędziowskiej
TAK
Opisany w regulaminach dyscyplin
TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

