
Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych w Powożeniu  

od 01.05. 2020  
 

UPRAWNIENIA WSTĘPNE 

Warunki uzyskiwania Uprawnienia 

1. Rejestracja w WZJ/PZJ (licencja wstępna 
w powożeniu)  1) 

 

1. Prawo startu w zawodach Kl. L i MPMK3 4 i 5 letnich 

2. Prawo startu w Młodzieżowych MP/ME MłP/J/Dz 

3. Prawo startu w zawodach Kl. N3) 

4. Prawo startu w  CAI1*2)  (CAIP/CAICh/CAIJ/CAIY),  
CPEAI 1* 2) 

UPRAWNIENIA III STOPNIA 

Warunki uzyskiwania Uprawnienia 

1. Posiadanie w karierze III klasy sportowej 
w powożeniu1)  i zdanie egzaminu na brązową 
odznakę w powożeniu (dotyczy zawodników 
rozpoczynających karierę jeździecką od 2007 
roku) 

1. Prawo startu w zawodach krajowych do klasy "N" 
włącznie 

2. Prawo startu w zawodach krajowych do klasy C3) 

3. Prawo startu CPEAI 2*2)/MP(PE) 

4. prawdo startu w MPS4) D1lub D2 

UPRAWNIENIA II STOPNIA 

Warunki uzyskiwania Uprawnienia 

1. Posiadanie w karierze I lub II klasy sportowej 
w powożeniu1) 

 

1. Prawo startu w zawodach krajowych bez ograniczeń 

2. Prawo startu CAI do 3* włącznie 2) 

3. Prawo startu w MPS5) 

UPRAWNIENIA I STOPNIA 

Warunki uzyskiwania Uprawnienia 

1. Posiadanie w karierze mistrzowskiej lub I klasy 
sportowej w powożeniu1)  

1. Prawo startu w zawodach międzynarodowych bez 
ograniczeń 

1) Warunkiem startu w zawodach krajowych jest spełnienie wymogów WZJ/PZJ zgodnie z Regulaminem Rozgrywania 
Krajowych Zawodów w powożeniu i parapowożeniu. 

2) Warunkiem startu w zawodach międzynarodowych jest spełnienie wymogów PZJ i FEI. 
3) Zawodnik, który w próbie ujeżdżenia uzyskał wynik powyżej 75 pkt. karnych. zostanie dopuszczony do próby 

maratonu decyzją Sędziego Głównego.  
4) Warunkiem dopuszczenia zawodników z uprawnieniami III stopnia do MPS D1 lub D2 (nie dotyczy zaprzęgów 

czterokonnych) jest ukończenie, końmi, które będą startowały w mistrzostwach, jednych zawodów klasy C1 lub C2 z 
wynikiem do 65 70 punktów w próbie ujeżdżenia. Warunkiem dopuszczenia zawodników nie posiadających 
uprawnień sportowych II stopnia w roku rozgrywania MP jest posiadanie aktualnej min. III klasy sportowej oraz 
ukończenie 1 x kl. C w danej kategorii w roku rozgrywania MP/i 1xC w dwóch poprzednich latach). 

5) Warunkiem dopuszczenia zawodników do MPS jest ukończenie końmi, które będą startowały w mistrzostwach,  w 
karierze jednych zawodów klasy C wdanej kategorii (C1/C2/C4). 

UWAGA: Klasa sportowa w karierze oznacza klasę sportową zdobytą przez zawodnika w dowolnym roku pod 
warunkiem, że jest ona potwierdzona przez PZJ bądź WZJ.  


