REGULAMIN ROZGRYWANIA
KRAJOWYCH ZAWODÓW W PARAUJEŻDŻENIU
I EDYCJA
ZATWIERDZONY PRZEZ PZJ W DNIU 8 MAJA 2006
OBOWIĄZUJE OD 8 MAJA 2007 DO WYDANIA II EDYCJI

Artykuł 1.
RODZAJE ZAWODÓW I WARUNKI ICH ROZGRYWANIA
W systemie krajowego współzawodnictwa sportowego rozgrywane są następujące
rodzaje zawodów w paraujeżdżeniu:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa Zawodów
Mistrzostwa Polski
Zawody Ogólnopolskie
Zawody Regionalne / Mistrzostwa Regionu
Zawody Towarzyskie
Zawody Promocyjne
Zawody Integracyjne

Skrót
MP
ZO
ZR / MR
ZT
ZP
ZI

1.1 Mistrzostwa Polski:
W Mistrzostwach Polski zawodnicy rywalizują na poziomach zgodnych z klasyfikacją
niepełnosprawności

W Mistrzostwach Polski zawodnicy rywalizują w następujących konkursach:
1. Program Indywidualny
2. Program Dowolny z Muzyką.
1.1.1. Klasyfikacja w Mistrzostwach Polski
O końcowym wyniku decyduje łączna suma punktów uzyskanych w obu konkursach.
Tytuł Mistrza Polski otrzymuje zawodnik z najwyższą oceną procentową
W przypadku równej ilości punktów (zdobytych przez pierwszych 2 zawodników) o
kolejności decydują oceny z programu indywidualnego.
Dla wszystkich poziomów prowadzona jest wspólna klasyfikacja.
W klasyfikacji końcowej uwzględnia się zawodników, którzy uzyskali wynik minimum
50 % w co najmniej jednym z konkursów.
Mistrzostwa Polski winny być sędziowane przez 3 – 5 sędziów
1.2 Zawody Ogólnopolskie:
W zawodach ogólnopolskich zawodnicy rywalizują na poziomach zgodnych z
klasyfikacją niepełnosprawności
Na Zawodach Ogólnopolskich dopuszcza się do startu
1. Zawodników startujących na poziomie niższym niż klasyfikacyjny
1

2. Zawodników nie posiadających klasyfikacji.
3. Zawodników z upośledzeniem umysłowym.
1.2.1. Klasyfikacja wyników
Na zawodach ogólnopolskich prowadzone są dwie oddzielne klasyfikacje wyników:
Grupa A: zawodnicy startujący zgodnie z poziomem klasyfikacyjnym
Grupa B: zawodnicy pozostali
1.2.2 Udział zawodników
klasyfikacyjnego

nie

potrafiących

sprostać

wymaganiom

poziomu

Reguła 55%:
Zawodnik nie może startować na poziomie niższym, jeśli na przestrzeni dwóch
kolejnych lat, w co najmniej czterech konkursach (rozgrzewkowych i indywidualnych),
na zawodach rangi ogólnopolskiej na danym poziomie uzyskał wynik procentowy co
najmniej 55%.
Przykład: Zawodnik z poziomu III startuje na poziomie Ia. Na kolejnych 3 zawodach
ogólnopolskich uzyskał w danym roku w testach indywidualnych i rozgrzewkowych
wyniki 55% (rozgrzewka), 49% (indywidualny), 56% (rozgrzewka), 54,90%
(indywidualny). 59% (rozgrzewka), 55,01 % (indywidualny), Na następnych
zawodach ogólnopolskich zawodnik ten nie może wystartować po raz kolejny na
poziomie Ia lecz na poziomie Ib (lub wyższym).
Jeżeli czwarty wynik kwalifikujący do wyższego poziomu zawodnik uzyskuje w teście
rozgrzewkowym danych zawodów ma prawo wystartowania na tym samym poziomie
w teście indywidualnym tych zawodów (W trakcie trwania zawodów zawodnik nie
może startować w konkursach należących do dwóch różnych poziomów).
Rejestrację wyników prowadzi Komisja Parajeździectwa PZJ.
1.2.3. Udział zawodników bez klasyfikacji
Dopuszcza się udział w zawodach zawodników nie sklasyfikowanych.
W stosunku do zawodników nie sklasyfikowanych stosuje się także regułę 55%.
W interesie zawodnika jest jak najszybsze poddanie się procedurze klasyfikacyjnej.
1.2.4. Udział zawodników z upośledzeniem umysłowym
W zawodach rangi ogólnopolskiej lub niższej dopuszcza się udział zawodników z
upośledzeniem umysłowym. Zawodnicy ci rywalizują na poziomie III. Zawodników nie
mogących sprostać wymogom poziomu III obowiązuje reguła 55%
Zawody ogólnopolskie winny być sędziowane przez 3 sędziów
1.3 Zawody regionalne:
Zawody regionalne rozgrywane są według regulaminu zawodów ogólnopolskich.
Wyniki uzyskane na zawodach regionalnych nie są uwzględniane w „regule 55%”
1.4 Zawody towarzyskie/otwarte:
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W zawodach towarzyskich wszyscy zawodnicy mogą startować na niższym poziomie
niż wynikający z ich profilu.
Klasyfikacja wyników prowadzona jest dla poszczególnych konkursów. W jednym
konkursie mogą startować zawodnicy sklasyfikowani na różnych poziomach oraz bez
aktualnej klasyfikacji.
W zawodach towarzyskich nie obowiązuje „reguła 55%”
Wyniki uzyskane na zawodach towarzyskich są uwzględniane tylko dla potrzeb
organizatora (np. wyłonienie zwycięzcy).
Zawody towarzyskie mogą być sędziowane przez 1 sędziego.
Ideą zawodów towarzyskich jest umożliwienie zawodnikom debiutującym lub
niesklasyfikowanym udziału w rywalizacji sportowej, natomiast zawodnikom
startującym w konkursach wyższej rangi sprawdzenie w warunkach zawodów
aktualnej formy sportowej.
1.5. Zawody promocyjne
Zawody promocyjne są rozgrywane jako impreza towarzysząca w trakcie trwania
zawodów innych dyscyplin jeździeckich. Mają one na celu popularyzację dyscypliny
ujeżdżenia paraolimpijskiego w środowisku jeździeckim.
W zawodach promocyjnych mogą startować tylko zawodnicy jeżdżący konkursy
zgodnie z poziomem klasyfikacji
Zaleca się, aby liczba startujących w danych zawodach wynosiła 4 - 10 zawodników.
W grupie tej powinien się znaleźć co najmniej jeden zawodnik z poziomu 1 (1a lub
1b) oraz co najmniej jeden zawodnik z poziomu 2.
Zawodników na zawody promocyjne opiniuje komisja parajeździectwa na podstawie
aktualnych wyników sportowych.
1.6 Zawody integracyjne
Zawody integracyjne rozgrywane są z udziałem zawodników pełnosprawnych. Na
zawodach integracyjnych obowiązują programy parajeździeckie. Klasyfikacja
punktowa na tych zawodach prowadzona jest dla poszczególnych testów.
Zawody integracyjne są formą zawodów towarzyskich
Artykuł 2
ZASADY KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW NA ZAWODY MIĘDZYNARODOWE.
O prawo startu w zawodach międzynarodowych mogą się ubiegać wyłącznie
zawodnicy startujący na właściwym poziomie klasyfikacyjnym i posiadający kartę
klasyfikacyjną F.E.I.
Zawodnik ubiegający się o prawo startu w zawodach międzynarodowych,
rozgrywanych poza granicami kraju powinien uzyskać trzykrotnie wynik powyżej 55%
w programach indywidualnych na zawodach rangi co najmniej ogólnopolskiej (MP,
ZO) w okresie ostatnich 18 miesięcy. W szczególnych sytuacjach, o starcie
zawodnika może zdecydować Komisja.
Udział w zawodach międzynarodowych wymaga zgłoszenia zawodnika za
pośrednictwem Biura PZJ. Biuro dokonuje takiego zgłoszenia po pozytywnym
zaopiniowaniu zawodnika przez Komisję Parajeździecką.
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Zgłoszenia zawodnika i konia do Komisji Parajeździeckiej PZJ dokonuje klub, który
bierze odpowiedzialność za poprawność zgłoszenia.
Artykuł 3
PROGRAMY
W zawodach wyższej rangi (ZO, MP) oraz (Zawodach Promocyjnych) można używać
jedynie aktualnych programów paraujeżdżenia FEI.
W zawodach niższej rangi (ZR, ZT) można używać również programów
opracowanych lub zatwierdzonych przez komisję parajeździectwa PZJ.
Za programy zatwierdzone uznaje się także programy I.P.E.C., które używane były
na zawodach parajeździeckich przed połączeniem I.P.E.C – F.E.I. (2006)
Zaleca się dostosowywanie trudności programów do przewidywanego poziomu
uczestników zawodów.
Artykuł 4
WYPOSAŻENIE POMOCNICZE
Obowiązują następujące regulacje dotyczące wyposażenia pomocniczego
Mistrzostwa Polski:
W Mistrzostwach Polski: dopuszcza się wyłącznie takie wyposażenie pomocnicze,
które zostało wymienione w karcie klasyfikacyjnej zawodnika.
Zawody Ogólnopolskie:
Zawodnicy z Grupy A –można stosować wyłącznie wyposażenie pomocnicze które
zostało wymienione w karcie klasyfikacyjnej zawodnika.
Zawodnicy z Grupy B: każdorazowo przed zawodami (na formularzu zgłoszeniowym)
należy wymienić stosowane wyposażenie pomocnicze. W uzasadnionych
przypadkach Komisja Sędziowska może nie zezwolić na użycie określonego
wyposażenia pomocniczego.
Ponadto obie grupy zawodników mogą mieć czytane programy w trakcie przejazdu
konkursowego.
Artykuł 5
WARUNKI STARTU I NIEZBĘDNE DOKUMENTY ZAWODNIKA
5.1.Zawodnik może startować w zawodach od początku roku kalendarzowego, w
którym kończy 10 lat.
Do ukończenia 18 roku życia zawodnik może startować maksymalnie 2 razy
dziennie.
5.2. Zawodnik ma prawo startować dwa razy w tym samym konkursie, o ile startuje
na dwóch różnych koniach.
5.3 Karta Klasyfikacyjna, zawierająca numer profilu, narodowość, poziom oraz listę
wyposażenia pomocniczego jest obowiązkowa na zawodach międzynarodowych.
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5.4. Na zawodach ogólnopolskich lub niższej rangi będą honorowane formularze
klasyfikacyjne lub odpowiedni wpis o klasyfikacji (wraz z wykazem wyposażenia
dodatkowego) do książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika.
5.5. W przypadku zawodników z niepełnosprawnością umysłową będą honorowane
do odwołania książeczki sportowe Olimpiad Specjalnych
Na wszystkich zawodach wymagane są pod groźbą nie dopuszczenia do startu:
5.6.1. Zgoda lekarza sportowego na udział w zawodach jeździeckich, z pieczątką
lekarza i przychodni lekarskiej (ważna 6 miesięcy od daty wystawienia)
5.6.2. W przypadku zawodników niepełnoletnich - pozwolenie na start w zawodach
wydane przez opiekuna ustawowego (ważne na dane zawody).
Za poprawność i rzetelność danych zawartych w dokumentach przedstawianych
organizatorowi przed zawodami odpowiedzialna jest instytucja, którą reprezentuje
zawodnik (klub, stowarzyszenie, fundacja), a w przypadku zawodników
niezrzeszonych pełnoletnich– zawodnik, a niezrzeszonych nieletnich – opiekun
prawny.
Artykuł 6
KONIE
Koń może startować w zawodach parajeżdzieckich od początku roku
kalendarzowego w którym kończy 6 lat.
Każdy koń startujący w Mistrzostwach Polski i zawodach ogólnopolskich powinien
posiadać autoryzowany paszport PZJ, w zawodach niższej rangi paszport hodowlany
z aktualnymi szczepieniami.
Koń na zawodach rangi niższej niż MP może startować maksymalnie 4 razy w ciągu
jednego dnia. W przypadku koni startujących w programach IV poziomu ilość startów
konia ogranicza się do 2 dziennie. Na jednym poziomie koń może startować
maksymalnie 2 razy pod dwoma różnymi zawodnikami.
Trening konia w każdym dniu zawodów nie może przekraczać łącznie 2 godzin.
Za trening uważa się także rozprężenie konia przed konkursem. Czasu tego nie
można przekraczać nawet, jeśli koń ma planowaną maksymalną ilość startów.
Konie mogą być dosiadane przez trenerów tylko na poziomach Ia, Ib i II. Czas
treningu konia pod trenerem (lub osobę przez niego wyznaczoną) nie może
przekraczać 20 minut w ciągu dnia. Trening ten musi się zakończyć co najmniej 15
minut przed startem zawodnika.
Każdy koń po przybyciu na teren zawodów otrzymuje odpowiedni numer
identyfikacyjny, który winien nosić na terenie zawodów.
Artykuł 7
BEZPIECZEŃSTWO NA ZAWODACH
Każdy uczestnik zawodów (członek ekipy, personel, osoba oficjalna) uczestniczy w
zawodach na własną odpowiedzialność- zaleca się indywidualne ubezpieczenie NW.
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Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach są personalnie odpowiedzialne wobec
osób trzecich za uszkodzenia spowodowane przez nie same lub ich konie.
Wszystkie osoby dosiadające koni w trakcie trwania zawodów pod groźbą
dyskwalifikacji muszą nosić kask ochronny z dopasowanym i zapiętym pod brodą
paskiem. Zasada ta dotyczy zarówno zawodników jak i trenerów, luzaków,
wolontariuszy, właścicieli koni.
Osoby przywożące konie na zawody zobowiązane są zorganizować nad nimi opiekę.

Na zawodach niższej rangi niż ZO ze względów bezpieczeństwa dopuszcza się
asekurację z ziemi w trakcie przejazdów konkursowych. Osoba asekurująca nie
może wpływać na wykonywanie programu na czworoboku.

UWAGI KOŃCOWE
W sytuacjach nieporuszanych w niniejszym regulaminie wiążące są aktualne
przepisy międzynarodowe dyscypliny w wersji z 2006.

Komisja Parajeździectwa PZJ
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Rysunek „A” – mały czworobok

Rysunek „B” – duży czworobok

7

