
Wytyczne do organizacji zawodów / konkursów towarzyskich w ujeżdżeniu i skokach 

autoryzowanych przez Lubelski Związek Jeździecki. 

I. Podczas wszystkich zawodów / konkursów towarzyskich należy przestrzegać Kodeksu 

Postępowania z Koniem PZJ 

II. Organizator zawodów / konkursów towarzyskich ma obowiązek uiścić opłatę za 

umieszczenie imprezy w kalendarzu LZJ oraz przesłać do LZJ propozycje zawodów / 

konkursów z co najmniej 14-dniowym celem ich autoryzacji i zatwierdzenia. Organizator 

musi posiadać ubezpieczenie OC aktualne w dniu zawodów, obejmujące organizację 

zawodów jeździeckich. 

III. Zawody / konkursy towarzyskie mogą być rozgrywane podczas Zawodów Regionalnych 

wpisanych do kalendarza LZJ lub samodzielnie, z zachowaniem poniższych wymogów: 

1. Dokumenty zawodnika a) wymagana jest rejestracja zawodnika i licencja 

towarzyska  

b) badania lekarskie: zgodnie z Rozporządzeniami 

Ministra Zdrowia z dnia 28.02.2019 roku 

c) ubezpieczenie NNW obejmujące start w zawodach – 

jeździectwo 

d) pisemna zgoda opiekunów prawnych na start 

zawodników niepełnoletnich 

2. Dokumenty konia a) rejestracja i licencja nie jest wymagana 

b) paszport urzędowy lub paszport PZJ jest obowiązkowy 

c) szczepienia koni wg przepisów weterynaryjnych PZJ 

3. Wiek zawodnika wg regulaminów konkurencji oraz regulaminu sportu 

dzieci i młodzieży (PZJ) 

4. Wiek konia wg regulaminów konkurencji PZJ 

5. Strój zawodnika i rząd 

konia 

Zgodny z regulaminem konkurencji 

6. Rodzaje konkursów � A – wg regulaminów konkurencji, dopuszcza się 

programy ujeżdżeniowe na brązową i srebrną 

odznakę jeździecką oraz programy ujeżdżeniowe 

wkkw do kl. L 

� B – dopuszcza się konkursy: dokładności, z trafieniem 

w normę czasu oraz z oceną stylu jeźdźca, a także 

konkursy zabawowe i „pony games” – po uprzedniej 

autoryzacji przez LZJ 

� dopuszcza się organizację próby Caprilliego 

7. Stopień trudności 

konkursów 

A – do kl. P (jeżeli zawody są rozgrywane jako zawody 

łączone ZRiT-A, to konkursy towarzyskie mogą odbywać 

się do kl. L) 

B – do 95 cm (jeżeli zawody są rozgrywane jako zawody 

łączone ZRiT-B, to konkursy towarzyskie mogą odbywać 

się do wysokości 75 cm) 

Próba Caprilliego – do kl. L 



 

8. Obsady osób oficjalnych a) sędzia główny min. 2 klasy 

b) co najmniej jeden sędzia min. 3 klasy 

c) komisarz min. 3 klasy 

d) gospodarz toru (dot. konkurencji skoki) z licencją PZJ  

9.  Sprawozdanie z 

zawodów 

Obowiązkowe. Jeżeli zawody odbywają się przy 

zawodach regionalnych, sprawozdanie sporządza delegat 

sędziowski LZJ. Jeżeli zawody są rozgrywane wyłącznie 

jako zawody towarzyskie, sprawozdanie sporządza sędzia 

główny. 

Obowiązkowe również sprawozdanie do PZJ. 

10. Place konkursowe A – czworobok 20x40 lub 20x60, dopuszcza się 

rozgrywanie konkursów na nawierzchni innej niż piasek 

B – ogrodzony plac konkursowy o powierzchni min. 1500 

m
2 

11. Zasady klasyfikacji Konkursy są rozgrywane jako konkursy otwarte, bez 

podziału na kategorie wiekowe oraz na konie / kuce; 

wyniki nie są rejestrowane ani nie są uwzględniane do 

punktacji rankingowych 

12. Opłaty startowe wg propozycji zawodów 

13. Nagrody Flots, nagrody rzeczowe, bony. 

Nie dopuszcza się nagród finansowych. 

14. Obsługa medyczna Zgodnie z wymogami PZJ 

15.  Obsługa weterynaryjna Lekarz weterynarii posiadający praktykę w leczeniu koni 

 

 

Wytyczne do organizacji zawodów towarzyskich wchodzą w życie dn… 

Komentarz [E1]: To chyba można 

usunąć, wydaje mi się, że od 2022 będzie 

to nieaktualne 


