REGULAMIN KRAJOWEJ KLASYFIKACJI PARAJEŹDZIECKIEJ
Zatwierdzony przez PZJ w dniu 07.03.2013
Artykuł 1. WSTĘP
Klasyfikacja jest próbą zapewnienia sprawiedliwej rywalizacji podczas zawodów parajeździeckich.
Wszyscy jeźdźcy niepełnosprawni, którzy chcą uczestniczyć w zawodach krajowych, muszą
przedstawić świadectwo lekarskie z podaniem pełnej diagnozy. Podczas procedury klasyfikacyjnej
ocenia się stopień niepełnosprawności jeźdźca, a wynikający z tej oceny profil umieszcza go w grupie
o podobnych możliwościach jeździeckich (poziom współzawodnictwa). W zawodach
paraujeżdżeniowych jest pięć poziomów współzawodnictwa (Ia, Ib, II, III, IV). Poziom I jest
przeznaczony dla osób ze znaczną niepełnosprawnością, poziom IV dla osób z najmniejszą
niepełnosprawnością. W parapowożeniu wyróżnione są dwa poziomy współzawodnictwa. Poziom I
dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego, ze słabym balansem tułowia oraz z
niepełnosprawnością kończyn górnych, lub z niepełnosprawnością czterokończynową, lub też z
niepełnosprawnością w jednej kończynie górnej. Poziom II dla pozostałych osób z mniejszą
niepełnosprawnością, która uniemożliwia im wciąż rywalizację w zawodach w powożeniu. Do
poziomów w parapowożeniu także są przypisane określone profile funkcjonalne. Dzięki temu
podziałowi zawodnicy na każdym poziomie mogą być sędziowani już bez uwzględniania ich
niepełnosprawności.
"Niepełnosprawność to jakikolwiek ubytek lub nieprawidłowość w budowie lub funkcjonowaniu
organizmu."
(WHO, 2000)
Niepełnosprawności dzielą się na ruchowe, związane ze zmysłami, psychiczne i inne. System
klasyfikowania niepełnosprawności w sporcie powinien być prosty w użyciu, elastyczny żeby można
go było zastosować do wszystkich niepełnosprawności, zorientowany na sport i możliwy do
zaakceptowania przez zawodnika.

Artykuł 2. PERSONEL – ZADANIA I OBOWIĄZKI
2.1. Klasyfikacja do zawodów krajowych musi zostać dokonana przez krajowego klasyfikatora
parajeździectwa PE (Para-Equestrian). Klasyfikację profilu 36 i 37 musi wykonać okulista, a profilu
39 psycholog - w porozumieniu z klasyfikatorem krajowym.
2.2. Fizjoterapeuci lub lekarze zaaprobowani przez FEI PE muszą mieć doświadczenie w kontaktach z
niepełnosprawnymi zawodnikami oraz posiadać niezbędną wiedzę na temat profilowego systemu
klasyfikacji. Ponadto do obowiązków lekarza należy również odpowiadanie na wszelkie pytania
dotyczące rozpoznania.
2.3. Zawodnik do startu w zawodach, oprócz posiadania klasyfikacji musi mieć ważne zaświadczenie
od lekarza o braku przeciwskazań do startu w zawodach jeździeckich. Klasyfikacja służy określeniu
możliwości fizycznych danej osoby, a nie możliwości zdrowotnych do uczestnictwa w
parajeździectwie.
2.4. Lekarz ma prawo uniemożliwić start zawodnikowi, jeżeli według niego uczestnictwo w zawodach
miałoby szkodliwy wpływ na zdrowie zawodnika.
2.5. Na zawodach rangi Mistrzostw Polski wymagana jest obecność klasyfikatora krajowego w
parajeździectwie.
2.6. Zadaniem organizatora zawodów jest przygotowanie pomieszczenia do klasyfikacji. Gabinet
powinien być wyposażony w leżankę, 4-5 krzeseł, stolik, taboret, ręczniki papierowe i wodę do picia.

2.7. Zadaniem klasyfikatora jest przygotowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia
klasyfikacji.
2.8. Zadaniem zawodnika jest dostarczenie dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę.
Niezłożenie odpowiedniej dokumentacji lub dokumentacja niepokrywająca się z wynikami testów
klasyfikacyjnych i obserwacji podczas treningów i/lub zawodów spowoduje oznaczenie zawodnika
jako „niemożliwy do sklasyfikowania” lub „niespełniający warunków”.
Artykuł 3. PROCEDURY
3.1. Klasyfikacja nie jest testem, a jedynie stwierdzeniem faktu. Ocena umiejętności jeździeckich
zawodnika następuje w trakcie zawodów, a nie klasyfikacji.
3.2. Zawodnik przed rozpoczęciem procedury klasyfikacyjnej musi wyrazić pisemną zgodę na
poddanie się temu procesowi [załącznik nr 1].
3.3. Każdy jeździec powinien być przetestowany według Systemu Profilowego Meaden. Ten sam
system stosowany jest na zawodach międzynarodowych. Jeźdźcy oraz inne osoby zainteresowane
mają prawo do zapoznania się z Podręcznikiem Klasyfikacji Parajeździeckiej – w którym
szczegółowo omówiony jest ten system.
3.4. Klasyfikacja powinna zostać wykonana w sposób kulturalny i profesjonalny, z wykorzystaniem
testów odpowiednich w danym przypadku.
3.5. Proces procedury klasyfikacyjnej może zostać sfilmowany w celu zachowania dowodów video.
3.6. Na zawodach krajowych klasyfikacja krajowa przeprowadzana jest w dniu poprzedzającym
rozpoczęcie zawodów lub w trakcie ich trwania. W czasie klasyfikacji obecne są jedynie osoby
absolutnie niezbędne – oprócz zawodnika może to być Szef Ekipy, ewentualnie fizjoterapeuta
należący do ekipy lub inna osoba wyznaczona przez zawodnika jako reprezentant. Osoba
reprezentująca zawodnika nie odzywa się w czasie klasyfikacji poza odpowiedziami na zadane jej
pytania lub jeśli występuje w obronie godności osobistej zawodnika.
3.7. Zawodnik ma prawo przerwać proces klasyfikacyjny w każdym momencie, jeżeli istnieje ważny
powód. Jeśli zawodnik to uczyni, może zostać poproszony o wycofanie się z zawodów. Jeżeli
zawodnik odmówi zgody na klasyfikację, automatycznie wyklucza go to z zawodów.
3.8. W przypadku wniesienia skargi odnośnie procedury klasyfikacji lub jej wyniku, musi ona zostać
rozpatrzona jak najszybciej. Zadaniem klasyfikatora krajowego jest skonsultowanie się i
przeanalizowanie danej klasyfikacji z Głównym Klasyfikatorem Krajowym i w razie potrzeby - z
klasyfikatorem międzynarodowym.
3.9. Podstawą klasyfikacji jest ocena zawodnika w gabinecie. Niekiedy może okazać się konieczne
sprawdzenie równowagi jeźdźca na koniu.
3.10. Obecni na zawodach klasyfikatorzy powinni obserwować wszystkich zawodników podczas
treningów i zawodów w celu potwierdzenia, że zdiagnozowana niepełnosprawność w procesie
klasyfikacyjnym pozostaje taka sama, gdy zawodnik dosiada konia. Zawodnicy, u których
stwierdzono ruchomość kończyn niezdolnych do ruchu w czasie klasyfikacji mogą zostać poproszeni
o przystąpienie do ponownej procedury klasyfikacji. W wyjątkowych warunkach można użyć nagrań
video i wyników wyrywkowych testów sprawności mięśni jako dowodów.
3.11. Wszystkich zawodników zachęca się do prezentowania maksymalnej sprawności, dlatego
powinni oni jeździć używając swoich protez poza przypadkami, kiedy proteza zmniejszałaby szanse
zawodnika lub była niewygodna dla konia. Zawodnikowi nie wolno użyć w czasie zawodów protez
lub wyposażenia pomocniczego, jeżeli nie było ono uwzględnione w procesie klasyfikacji.
3.12. Jeźdźcy, których stan zdrowia ulega poprawie lub pogorszeniu podlegają reklasyfikacji w
terminach wyznaczonych przez klasyfikatorów krajowych. Jeździec może być również zbadany

podczas zawodów. W przypadku poprawy stanu zdrowia należy brać pod uwagę zmianę poziomu
klasyfikacyjnego na wyższy.
3.13. Podział profili na poziomy zaplanowano z myślą o umożliwieniu współzawodnictwa osobom
o zbliżonym stopniu niepełnosprawności, bądź z osobami na poziomie wyższym (z niższym
stopniem niepełnosprawności), jeżeli zawodnik ma takie życzenie. Współzawodnictwo na
poziomie niższym (z osobami o wyższym stopniu niepełnosprawności) nie jest dopuszczalne.
Osoby z niepełnosprawnością niemożliwą do sklasyfikowania nie są dopuszczane do zawodów.
3.14. Klasyfikator (klasyfikatorzy) ma(ją) prawo do podania ostatecznej klasyfikacji dopiero po
obserwacji jeźdźca na koniu, podczas treningu i/lub w trakcie zawodów.
3.15. Po zakończeniu procedury zadaniem klasyfikatora jest poinformowanie jeźdźca o profilu oraz
poziomie który uzyskał. Klasyfikator ma za zadanie też wydać zawodnikowi formularz
klasyfikacyjny [załącznik nr 2].
3.16. Klasyfikacja jest ważna od dnia w którym jeździec zostanie poinformowany przez
klasyfikatora o wyniku klasyfikacji. W przypadku gdy jeździec jest reklasyfikowany, może on
startować w zawodach na poprzednim poziomie do dwóch miesięcy od reklasyfikacji. Jeśli
zawodnik jest przeklasyfikowany na niższy poziom, może zmienić poziom startów natychmiast.
3.17. Tylko podpisane przez klasyfikatora dokumenty (oryginały) klasyfikacyjne będą
uwzględniane przy wszelkiego rodzaju procedurach jeździeckich.
3.18. W celu ochrony praw jeźdźca wszelkie dokumenty klasyfikacyjne traktowane będą jako
poufne.
3.19. Klasyfikacja krajowa poza zawodami jest klasyfikacją płatną. Wysokość opłaty ustalana jest
przez klasyfikatorów na cały rok kalendarzowy i jest publikowana na oficjalnej stronie
klasyfikatorów krajowych www.paraklasyfikacja.pl.
3.20. Klasyfikator jest osobą oficjalną PZJ, więc posiada ten sam status co inne osoby oficjalne
PZJ.
3.21. Koszty obecności klasyfikatora jako osoby oficjalnej podczas zawodów jeździeckich ponosi
organizator zawodów.
3.22. Klasyfikator będący osobą oficjalną na zawodach parajeździeckich po ich ukończeniu
zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie Komisji Parajeździectwa.
Artykuł 4. UWAGI KOŃCOWE
4.1. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu przez którąkolwiek ze stron może skutkować
anulowaniem procedury klasyfikacyjnej w oparciu o podanie punktu nie przestrzeganego w trakcie
procedury.
4.2. Wniosek o dokonanie poprawek lub zmian w powyższym regulaminie przedstawia Główny
Klasyfikator Krajowy - Komisji Parajeździectwa. Regulamin zatwierdza ostatecznie Zarząd
Polskiego Związku Jeździeckiego.
4.3. W sytuacjach nieporuszanych w niniejszym regulaminie wiążące są aktualne przepisy
klasyfikacji parajeździeckiej zawarte w PE Podręczniku Klasyfikacji (wydanie III, luty 2012 dostępne
na stronie www.fei.org).

