W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi obowiązujących i planowanych
przepisów w skokach przez przeszkody przytaczamy zapisy tych przepisów:
Artykuł 256 Przepisów w skokach
UBIÓR I UKŁON
1. Ubiór.
1.1. Zawodnicy zobowiązani są do noszenia stosownego stroju, kiedy pokazują się publiczności.
Podczas startu, prezentacji, ceremonii dekoracji, wszystkich zawodników obowiązuje strój
zgodnie z pkt. art. 256.1 i 256.3.
1.2. Podczas oglądania toru, zawodnik musi mieć strój czysty i schludny. Zawsze obowiązkowe
jest noszenie wysokich butów jeździeckich, białych lub kremowych bryczesów, koszuli z
długimi lub krótkimi rękawami, białym krawatem lub białą stójką. Koszula musi mieć biały
kołnierzyk. Koszula z długimi rękawami musi mieć białe mankiety
1.3. Podczas złej pogody, komisja sędziowska może zezwolić na założenie przez zawodników
płaszczy lub kurtek przeciwdeszczowych. Jeżeli jest upalnie, komisja sędziowska może
zezwolić na jazdę bez marynarek lub fraków.
1.4. Wszystkie osoby dosiadające konia mają obowiązek noszenia ochronnego nakrycia głowy z
prawidłowo zapiętym pod brodą przynajmniej trzypunktowym mocowaniem.
Jeżeli zawodnik decyduje się zdjąć kask siedząc na koniu, niezależnie czy przepisy na to
zezwalają, czy nie, to czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Zawodnik, który gubi podczas przejazdu kask lub paski mocujące jego kasku się odpięły, musi
zatrzymać się, nałożyć i zapiąć kask. W takim przypadku zawodnik nie jest karany za
zatrzymanie, jednak pomiar czasu nie jest zatrzymywany. Zawodnik, który mając
nieprawidłowo zapięty lub rozpięty kask, skacze lub próbuje skoczyć przeszkodę zostanie
wyeliminowany chyba, że natychmiastowa próba zatrzymania i poprawienia kasku mogła by
być dla niego niebezpieczna (np. w trakcie pokonywania szeregu lub na jeden czy dwa kroki
galopu przed następną przeszkodą). Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią pełnoletni
zawodnicy, którzy podczas ceremonii dekoracji mogą zdjąć kask w trakcie przyjmowania
nagród, grania hymnu narodowego, czy innego fragmentu ceremonii.
1.5. Osoby cywilne startują w konkursach w strojach zatwierdzonych przez ich federacje (nie ma
ograniczeń co do koloru marynarki jeździeckiej, ani koloru kołnierza); białe lub jasnobeżowe
bryczesy, czarne lub brązowe buty. Inne ciemne kolory butów mogą być akceptowane przez
PZJ. Buty muszą mieć obcas. Koszula może mieć długie lub krótkie rękawy, z białym
kołnierzykiem; długie rękawy muszą mieć biały mankiety. Obowiązuje biały krawat lub stójka.
Jeżeli zawodnicy startują bez fraków (patrz art. 256.1.3 – wyjątki spowodowane warunkami
pogodowymi), koszule mogą mieć zarówno krótkie jaki i długie rękawy.
1.6. Członkowie służb mundurowych, pracownicy zakładów wojskowych, ośrodków hodowlanych
oraz harcerze mogą startować w obowiązujących strojach organizacyjnych lub w strojach
opisanych w pkt. 1.5.
1.7. Zawodnicy do lat 15 włącznie zobowiązani są startować w kamizelkach ochronnych.
Uwaga: kamizelki ochronne powinny być jak najlepsze, chroniące ciało młodego zawodnika.
Przepisy celowo nie określają jakości kamizelki, podobnie jak kasku, pozostawiając decyzję
rodzicom i opiekunom. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju kamizelki ochronne, w tym tzw.
„żółwiki”
1.8. Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu w konkursie nieodpowiednio ubranych
zawodników.
1.9. Słuchawki i/lub inne komunikacyjne urządzenia elektroniczne nie mogą być używane w trakcie
konkursu. Niemniej jednak, podczas zawodów, zawodnicy, luzacy lub inne osoby, mogą
używać jednej słuchawki gdy siedzą na koniu.
1.10. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy z długimi włosami zobowiązani są do wiązania
ich i chowania pod kask lub upięcia w siatce na włosy, za każdym razem, gdy skaczą

przez przeszkody.
3. Elementy reklamowe na zawodnikach i koniach.
Zawodnicy mają prawo nosić nazwę i logo producenta ubrań i sprzętu lub alternatywnie sponsora
jak przedstawiono poniżej:
3.1. Nazwa i logo producenta nie będącego sponsorem
3.1.1. Podczas obecności na terenie konkursowym i ceremonii dekoracji nazwa i logo
producenta, który nie jest sponsorem, może pojawić się raz na każdej części ubrania
2
czy sprzętu, na powierzchni w sumie nie większej niż 3 cm .
3.1.2. Nazwa i logo sponsora
3.1.2.1 Podczas obecności na terenie konkursowym i ceremonii dekoracji, nazwa i/lub
logo sponsora (-ów) zawodnika i/lub federacji narodowej, może pojawić na
powierzchni nie większej niż:
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(i) 80 cm po każdej stronie marynarki lub innej górnej części stroju, na
wysokości kieszeni na piersi;
2
(ii) 16 cm po obu stronach kołnierzyka koszuli, plastronu lub centralnie na
środku kołnierzyka damskiej bluzki;
(iii) zawodnicy startujący w stroju cywilnym mogą umieścić logo sponsora na
środku kasku, pionowo,
o długości 25 cm i 5 cm szerokości;
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(iv) 80 cm , tylko raz, wzdłuż lewej nogawki bryczesów, na powierzchni o
maksymalnych wymiarach 20 cm długości i 4 cm szerokości.
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(v) 200 cm po każdej stronie potnika;
2
(vi) 75 cm na logo na nausznikach;
3.1.2.2 Organizator może prezentować nazwę i/lub logo sponsora konkursu i/lub
zawodów na strojach osób obsługujących zawody oraz na derkach zakładanych
na konie na placu konkursowym lub podczas ceremonii dekoracji, na wszystkich
zawodach pod patronatem PZJ. Powierzchnia na numerze startowym
zawodnika, na której umieszczono nazwę i/lub logo nie może przekraczać 100
2
cm .
3.1.3. Identyfikacja narodowości zawodnika
3.1.3.1 Podczas obecności na terenie konkursowym oraz podczas ceremonii dekoracji
nazwa lub logo narodowości zawodnika, jej symbol i/lub flaga, i/lub logo lub
nazwa federacji zawodnika mogą być prezentowane na powierzchni nie
większej niż:
(i) rozsądnej wielkości po każdej stronie marynarki lub innej górnej części
stroju, na wysokości kieszeni na piersi i na kołnierzyku;
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(ii) 200 cm na jednym ramieniu marynarki lub innej górnej części stroju lub po
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100 cm no obu ramionach;
(iii) pionowo, na środku kasku (art. 256.3.1.2.1.e);
2
(iv) 80 cm , tylko raz, wzdłuż lewej nogawki bryczesów, na powierzchni o
maksymalnych wymiarach 20 cm długości i 4 cm szerokości;
2
(v) 200 cm po każdej stronie potnika;
2
(vi) 75 cm logo na nausznikach;
Znak identyfikujący narodowość zawodnika może zostać umieszczony razem z
nazwą/logo sponsora zawodnika, sponsora ekipy, federacji, pod warunkiem
zgodności z art. 3.1.2.1 i 3.1.3.1.
Dodatkowo flaga narodowa zawodnika lub trzyliterowy skrót nazwy państwa
(wg zasad MKOL) mogą zostać umieszczone pośrodku pleców marynarki
zawodnika, 4 cm poniżej kołnierzyka. Flaga nie może być szersza niż 25 cm,
wysokość musi być proporcjonalna do szerokości. Trzyliterowy skrót może mieć
wysokość maks. 8 cm i musi odpowiadać standardowi MKOL.

3.1.4. Nazwisko i imię zawodnika
3.1.4.1 Podczas obecności na terenie konkursowym oraz podczas ceremonii dekoracji
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nazwisko i imię zawodnika można zaprezentować na powierzchni na 80 cm
(pasek o maksymalnych wymiarach 20 cm długości i 4 cm szerokości) tylko raz,
wzdłuż lewej nogawki bryczesów;
3.2. Jeżeli nie ustalono inaczej w tym artykule, żadna reklama, materiał promocyjny nie może być
prezentowana przez zawodnika, osobę oficjalną, konia, czy na sprzęcie jeździeckim, na
terenie zawodów lub podczas występu. Jednakże zawodnicy oglądający tor przed startem
mogą nosić logo swoich sponsorów, sponsorów swoich ekip, i/lub federacji, i/lub oznaczenia
2
narodowości na powierzchni nie przekraczającej 400 cm (z przodu i tyłu górnej części strojów
2
wierzchnich) i na kasku na powierzchni nie przekraczającej 50 cm .
3.3. Szef Komisarzy jest odpowiedzialny za upewnienie się, że zawodnicy respektują powyższe
postanowienia przed wjazdem na plac konkursowy. Zawodnicy nie przestrzegający tych
ustaleń nie będą mogli wjechać na parkur w trakcie konkursu.
3.4. Reklamy mogą być umieszczane na przeszkodach i na ogrodzeniu placu konkursowego pod
warunkiem, że organizator posiada zgodę właściciela treści reklamy na jej użycie. Zgoda taka
może być też wyrażona przez zapisy umieszczone w Internecie lub obowiązujące prawo.
Szczegóły dotyczące przeszkód sponsorskich zawarte są w art. 208.3.

Jeżeli nie ustalono w innym dokumencie PZJ inaczej, definicja na potrzeby niniejszego artykułu
określa, że teren konkursowy obejmuje wszystkie miejsca, gdzie jest oceniany zawodnik lub jego koń
bierze udział w przeglądzie weterynaryjnym. Nie obejmuje on terenu rozprężalni.

