
Ważne informacje dla trenerów i zawodników po zmianach przepisów PZJ 

1. Dzieci i młodzież do 15 roku życia włącznie (liczy się rocznikowo) mogą dosiadać koni na terenie 

zawodów wyłącznie w prawidłowo zapiętym kasku oraz kamizelce ochronnej (np. żółwiku). 

Oczywiście można pożyczyć taką kamizelkę na czas dosiadania konia od koleżanki czy kolegi którzy w 

tym czasie nie będą dosiadać swoich koni. 

2. Osoby startujące w zawodach z długimi włosami są zobowiązane do schowania włosów pod kaskiem 

lub frakiem gdy warkocz jest bardzo długi, można również używać siateczek na włosy (takie są z 

powodzeniem stosowane w ujeżdżeniu). 

3. Badania lekarskie osób do 23 roku życia włącznie mogą być wykonane przez lekarza pierwszego 

kontaktu. Jednakże powinny zawierać formułę o braku przeciwskazań do uprawiania sportów 

hipicznych czyli po prostu jeździectwa. Badania zrobione po 1 marca 2019 ważne są 12 miesięcy o ile 

lekarz nie zaznaczy krótszego terminu.  

4. Upadek po wjechaniu na plac konkursowy. Bez względu czy zawodnik otrzymał dzwonek do 

rozpoczęcia startu czy nie, jeżeli nastąpił upadek jeźdźca lub konia zawodnik lub koń muszą zostać 

zbadani przez serwis medyczny zawodów i/lub weterynarza aby uzyskać zezwolenie na dalszy start . 

5. W razie upadku zawodnika lub konia gdziekolwiek na terenie zawodów i w trakcie ich trwania (plac 

konkursowy, rozprężalnia, teren ośrodka sportowego) zawodnik musi się poddać kontroli medycznej. 

6. Przesunięcie lub strącenie przeszkody które miało miejsce w wyniku nieposłuszeństwa konia  (np. 

przesunięcie wskazówki pod lub za przeszkodę) traktowane jest jak nieposłuszeństwo z rozbudową 

czyli zostaje zatrzymany czas i dodane punkty karne za nieposłuszeństwo oraz czas korekty związany z 

rozbudową. Proszę pamiętać, iż w wielu przypadkach odchodzi się już od ustawiania wskazówek 

przed przeszkodami w niskich klasach i nie jest to błędem. 

7. Ponowne włączenie czasu przejazdu po nieposłuszeństwie z rozbudową następuje w trakcie 

kolejnego najazdu na przeszkodę i w miejscu w którym został zatrzymany. Bez względu czy wystąpi 

drugie nieposłuszeństwo czy nie, chyba że nastąpi druga rozbudowa przeszkody. Wtedy ponownie 

zostanie zatrzymany a do wyniku ponownie dodane punkty karne wraz z czasem korekty. (w 

konkursach w których drugie nieposłuszeństwo jest dopuszczalne) 

8. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na start w 

zawodach. Zgoda może być na jedne zawody lub na cały rok. (dokument należy przedstawić sędziemu 

przed rozpoczęciem konkursu) 

9. Ilość startów konia w zawodach regionalnych dwu dniowych konie 6 letnie i starsze mogą startować 

w konkursach do klasy L1 maksymalnie 3 razy dziennie w tym nie więcej niż 2 razy w jednym 

konkursie. Jeżeli któryś ze startów ma miejsce w klasie powyżej L1 to dzienna liczba startów wynosi 2. 

Konie do 5 lat włącznie mogą startować tylko 2 razy dziennie. 

10. Ilość startów zawodnika  zawodnicy w wieku od 9 do 11 roku życia maksymalnie 4 starty dziennie, w 

wieku od 12 do 15lat  6 startów dziennie, zawodnicy od 16 lat bez ograniczeń ilości startów. 

11. Paszporty koni należy bezwzględnie dostarczyć lekarzowi weterynarii , sędziowie nie dopuszczą do 

startów konia którego paszportu nie widział lekarz weterynarii ( lek. wet. przed każdym konkursem 

podaje imiona koni z listy startowej których paszportów mu nie dostarczono bądź mają 

nieprawidłowe szczepienia, sędziowie wykreślają takie konie z listy startowej). 

12. Kontrola anty dopingowa konia, decyzją PZJ kontrola jest przeprowadzana również na zawodach 

regionalnych, o tym że wasz koń jest wytypowany i o procedurze pobrania próbki powie wam 

komisarz.  


