W dniu 30.07.2018 r. Zarząd Podkarpackiego Związku Jeździeckiego zatwierdza regulamin rozgrywania
konkursów towarzyskichw w jeździectwie organizowanych zgodnie z poniższymi warunkami:
1. Przestrzeganie przez organizatora, obsługę oraz uczestników zawodów/konkursów przepisów
związanych z dobrostanem koni,
2. Zawody towarzyskie mogą być rozgrywane jako zawody samodzielne lub z zawodami
regionalnymi,
3. Obowiązuje wpis do kalendarza WZJ,
4. Propozcyje muszą być przesłane i zatwierdzone przez WZJ,
5. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi PZJ oraz regulaminami
i przepisami poszczególnych dyscyplin oraz przepisami weterynaryjnymi,
6. Konkursy i zawody towarzyskie nie wchodzą w system współzawodnictwa sportowego, więc nie są
podstawą do uzyskiwania klas sportowych, kwalifikacji i licencji,
7. Ograniczenia stopnia trudności konkursów:
Obligatoryjnie w dyscyplinach:
 A – do klasy P włącznie
 B – do klasy L1 włącznie (105cm)
 C – do klasy LL włącznie (lub jako Zawody kombinowane do poziomu klasy P)
 D – do L włącznie
 F – do klasy L włącznie
 G – do klasy P włącznie
8. Warunki uczestnictwa zawodników w zawodach towarzyskich:
 Wiek - wg regulaminów dyscyplin oraz regulaminu sportu dzieci i młodzieży PZJ
 Nie jest wymagana rejestracja/licencja WZJ/PZJ
 Obowiązkowe aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania
jeździectwa wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
a w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat
ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
 Przedstawienie przez uczestników niepełnoletnich aktualnej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursach,
 Ubezpieczenie uczestników konkursów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
9. Warunki uczestnictwa koni:
 przedstawienie paszportu konia
 obowiązkowe szczepienia
 minimalny wiek konia – wg obowiązujących regulaminów/przepisów dyscyplin
10. Nagrody na zawodach – wg uznania organizatora
11. Osoby oficjalne:
Obligatoryjnie: - Sędzia Główny – sędzia minimum II klasy z licencją PZJ
- Komisarz – min. sędzia III klasy
- Gospodarz toru - gospodarzem toru może być instruktor sportu, trener
lub zawodnik z co najmniej I klasą
12. Organizator zobowiązany jest zabezpieczyć opiekę medyczną zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ
art. 40 pkt 1: „Organizator ma obowiazek zapewnienia obsługi medycznej zawodow w postaci
minimum podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w rozumieniu Ustawy o Panstwowym
Ratownictwie Medycznym (2 osoby + ambulans P lub S). Jezeli podczas proby terenowej w dyscyplinie
wkkw i powozenia, zaplanowano obecność na trasie jednocześnie dwoch startujacych zawodnikow, to
organizator musi zapewnić obsługę medyczna przez dwa zespoły”
13. Organizator zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej (OC).
Zawody towarzyskie mogą organizować:
- Klub zrzeszone w Podkarpackim Związku Jeździeckim
- Kluby niezrzeszone w Podkarpackim Związku Jeździeckim, które uiściły do Podkarpackiego
Związku Jeździeckiego opłatę w wysokości 50 zł za każde zawody.

