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Regulamin konkursów towarzyskich

rozgrywanych przy zawodach regionalnych

OZJ w Łodzi – obowiązuje od 1 maja 2021 r.

1. Obowiązuje kodeks postępowania z koniem.
2. Obowiązują propozycje zawodów.
3. Wiek zawodnika – według regulaminów dyscyplin oraz regulaminu sportu

dzieci i młodzieży.  Konkursy – zabawy dla dzieci mogą się odbywać
zgodnie z „warunkami konkursów zabawowych dla zawodników
początkujących – wiek od 7 do 11 lat na kucach do 148 cm (bez podków)”,
określonymi w regulaminie rozgrywania krajowych zawodów w kategorii
dzieci i młodzieży w skokach przez przeszkody. Dopuszcza się możliwość
startu zawodników 7 letnich w konkursach dokładności i na styl jeźdźca do
wys. przeszkód 50 cm pod warunkiem posiadania przez nich brązowej
odznaki jeździeckiej.

4. Rodzaje konkursów – według regulaminów dyscyplin lub według opisu
konkursów w propozycjach zawodów.

5. Ograniczenia stopnia trudności konkursów w poszczególnych
konkurencjach :

A - do klasy L włącznie
B - do klasy L włącznie (max 100cm)
C - do klasy LL włącznie
D - do klasy L włącznie
E - do kat.B włącznie
F - do 40km

6. Zasady klasyfikacji – według regulaminów dyscyplin lub według opisu w
propozycjach.

7. Nagrody – zgodnie z decyzją organizatora.
8. Gospodarz toru – w czasie konkursów towarzyskich funkcję gospodarza

toru może pełnić instruktor sportu lub trener z aktualną licencją PZJ.
9. Paszport konia (urzędowy) – obowiązuje.
10. Minimalny wiek konia – zgodnie z regulaminami dyscyplin.
11. Szczepienia koni – obowiązkowe.
12. Dokumenty zawodnika niezbędne do startu w konkursach

towarzyskich (dotyczy zawodników bez aktualnej licencji OZJ lub PZJ):
 aktualne ubezpieczenie NNW sport
 zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w zawodach
 w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo zgoda

rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach

Podczas konkursów towarzyskich rozgrywanych przy zawodach regionalnych
organizator ma obowiązek zapewnić opiekę medyczną i weterynaryjną zgodnie z

przepisami PZJ oraz obsadę sędziowską.
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Łódź, 29 kwietnia 2021 roku.                                                                                                    


