POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

REGULAMIN ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI
SENIORÓW
W KONKURENCJI
SPORTOWE RAJDY KONNE

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w
sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że
dobrostan konia jest najważniejszy.
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być
podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

Obowiązuje od 26.04.2021

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

• Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi
•

•
•

•

stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia oraz transportu.
Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w
zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków
nadużywania pomocy medycznej.
Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na
teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni
i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnie eutanazji.
Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.

Artykuł 1 Postanowienia ogólne

1.

W Mistrzostwach Polski Seniorów mogą brać udział zawodnicy w wieku powyżej 14 roku
życia. Zawodnicy mają prawo startu w danym roku kalendarzowym tylko w jednej kategorii
Mistrzostw Polski.

2.

Mistrzostwa są rozgrywane w ramach zawodów ogólnopolskich. Konkurs może odbywać się
równolegle z konkursem międzynarodowym rozgrywanym w tej samej radze i na tym samym
dystansie.

Obowiązuje od 26.04.2021

3.

Mistrzostwa rozgrywane są zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ, Przepisami o Osobach
Oficjalnych, Przepisami F, Regulaminem F oraz niniejszym regulaminem.
Artykuł 2 Prawo startu w i warunki rozgrywania.

1. Konkurs rozgrywany w randze 2* lub 3*. Decyzję o randze mistrzostw podejmuje Komisja
Sportowych Rajdów Konnych, najpóźniej do końca roku poprzedzającego ich rozgrywanie.

2. Prawo startu w mistrzostwach mają zawodnicy posiadający zagrania do konkursu 2*/3*
określone w Regulaminie F.

3. Prawo startu w mistrzostwach mają konie posiadające zagrania do konkursu 2*/3* określone w
Regulaminie F.

4.
5.
6.
7.

Zawodnik i koń muszą posiadać licencję PZJ. Koń musi posiadać paszport PZJ.
Zawodnik musi być obywatelem Polski.
Obsady sędziowskie zgodne z Przepisami o Sędziach, Przepisami F i Regulaminem F.
Mistrzostwa Polski są rozgrywane w ramach konkursów 2* lub 3* zgodnie z Regulaminem F i
Przepisami F obowiązującymi w dniu zatwierdzania propozycji zawodów.
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