Przepisy ogólne - wydanie 5.1. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku
Artykuł 14. NIEZBĘDNE DOKUMENTY
1. Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji warunkującej udział w zawodach ponosi
zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego - osoba go reprezentująca, rodzic/opiekun
prawny lub osoba przez nich upoważniona
2. Szef ekipy zobowiązany jest po przyjeździe na zawody, pod rygorem niedopuszczenia zawodnika
lub konia do startu w zawodach, przedstawić sędziemu głównemu, lub osobie przez niego
delegowanej:
2.1. dokumenty zawodnika:
a) zawodnicy polscy - ważną licencję sportową;
b) zawodnicy zagraniczni – licencja gościnna albo zgoda PZJ (nie dot. zawodów C*N);
c) zawodnicy zagraniczni z federacji, które podpisały umowę z PZJ – licencję albo dokument swojej
federacji (wykaz federacji i wzór obowiązujących dokumentów na stronie internetowej PZJ);
d) dokument potwierdzający ważność badań lekarskich zawodnika, luzaka (w dyscyplinach gdzie jest
wymagana), lonżującego w woltyżerce. Badania lekarskie ważne są: - do 6 miesięcy dla zawodników
do 23 roku życia (włącznie); - do 12 miesięcy dla zawodników powyżej 23 lat; Badania muszą być
potwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego
certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej lub lekarza, który zawarł umowę z
odpowiednim funduszem na świadczenie usług w zakresie medycyny sportowej;
e) aktualną na bieżący rok kalendarzowy zgodę opiekuna prawnego na start niepełnoletnich
zawodników, a w dyscyplinie powożenia również niepełnoletnich luzaków.
f) ważną w czasie zawodów polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczeniowej na zasadzie art.38 ustawy o sporcie.
2.2. dokumenty konia;
a) na zawodach ogólnopolskich (krajowych) licencję PZJ i aktualny paszport urzędowy/sportowy
autoryzowany przez PZJ;
b) na zawodach regionalnych co najmniej paszport urzędowy i licencję WZJ;
c) na zawodach w Polsce konie posiadające paszporty innych federacji jeździeckich - zgodę na start
wystawioną przez PZJ na zawodach w Polsce konie posiadające paszport zagraniczny i nie stanowiące
własności polskiego obywatela – licencję gościnną PZJ
d) na zawodach w Polsce, zatwierdzonych jako C*N (CDN, CSN, CCN, itd.), zawodnicy zagraniczni
przedstawiają paszport konia.
3. Nieprzedstawienie dokumentów wymienionych powyżej powoduje niedopuszczenie do startu
zawodnika lub konia, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.
4. Sędzia może dokonać weryfikacji licencji i klasy sportowej stopnia uprawnień sportowych
zawodnika, licencji konia, daty ważności badań lekarskich także na podstawie danych z bazy
publikowanej w Internecie na stronie oficjalnej Związku.
5. Za sprawdzenie paszportów i identyfikację koni na zawodach odpowiedzialny jest lekarz
weterynarii zawodów.
6. Start zawodnika lub konia nieposiadającego właściwych kwalifikacji formalnych pociąga za sobą:
skreślenie pary z wyników konkursu, pozbawienie prawa do ewentualnej nagrody, niezaliczenie
wyniku do klasyfikacji sportowej i nałożenie kary dodatkowej.

Na zawodach towarzyskich zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku z dnia 20.12.2013 należy
spełnić poniższe warunki:
1. Przestrzeganie przez organizatora, obsługę oraz uczestników przepisów związanych z
dobrostanem koni,
2. Przedstawienie przez uczestników konkursów aktualnych orzeczeń lekarskich dopuszczających ich
do uprawiania jeździectwa,
3. Zabezpieczenie przez organizatora opieki medycznej zgodnej z przepisami w trakcie konkursów,
4. Przedstawienie przez uczestników niepełnoletnich aktualnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych na uczestnictwo w konkursach,
5. Ubezpieczenie się organizatora od odpowiedzialności cywilnej (OC), a uczestników konkursów od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

