
 

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE 

1. Zgłoszenie zawodnika i konia/koni do zawodów międzynarodowych w każdej z konkurencji 
/dyscyplin 
którego zawodnik 

2. Zgłoszeni
podaniem nazwy i daty zawodów, klasy/rodzaju konkursu, imienia i nazwiska zawodnika wraz z 
numerem PZJ/FEI, nazwy konia z numerem PZJ/FEI

3. Zgłoszenie należy przesłać 
5 Dni robocz
zawodów) 
5 dni robocz
zgłoszenia imienne) 
 
4. Dokonując zgłoszenia ostatecznego zawodnik i koń muszą 
w p. 5 i 6 oraz posiadać stosowne uprawnienia sportowe bądź kwalifikacje zgodnie z 
obowiązującymi Przepisami i Regulaminami PZJ i FEI.

WYMAGANE DOKUMENTY

5. ZAWODNICY

Zawodnicy muszą posia
wytycznymi zawartymi w obowiązujących Przepisach Ogólnych PZJ.

5.1 W przypadku kiedy ważność badań 
dokonywane jest zgłoszenie 
lekarskich 
międzynarodowe.

5.2 Zawodnicy udający się na zawody powinni posiadać Ubezpieczenie NNW .

6. KONIE 

Konie muszą posiadać aktualne licencje PZJ i FEI, ważne pas
wymogami 

7. Zgłoszenie zawodnika bądź konia bez dokumentów wymienionych w p. 5
odpowiednich uprawnień sportowych bądź kwalifikacji wymagan
być zaakceptowane.

7.1 O odrzuceniu zgłoszenia zawodnik zostanie poinformowany emailem bądź telefonicznie 
zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu bądź danymi zawartymi w bazie danych PZJ. 

7.2 Biuro PZJ nie ponosi odpowie
nieaktualne dane kontaktowe.

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE 

Zgłoszenie zawodnika i konia/koni do zawodów międzynarodowych w każdej z konkurencji 
/dyscyplin jeździeckich (w kraju bądź zagranicą) może być dokonane przez zawodnika, klub do 
którego zawodnik należy

głoszenie należy przesłać
podaniem nazwy i daty zawodów, klasy/rodzaju konkursu, imienia i nazwiska zawodnika wraz z 

merem PZJ/FEI, nazwy konia z numerem PZJ/FEI

Zgłoszenie należy przesłać 
roboczych przed terminem zgłoszeń 

 określonym
dni roboczych przed terminem zgłoszeń

zgłoszenia imienne) określonym w zatwierdzonych propozycjach zawodów

4. Dokonując zgłoszenia ostatecznego zawodnik i koń muszą 
w p. 5 i 6 oraz posiadać stosowne uprawnienia sportowe bądź kwalifikacje zgodnie z 
obowiązującymi Przepisami i Regulaminami PZJ i FEI.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAWODNICY 

Zawodnicy muszą posia
wytycznymi zawartymi w obowiązujących Przepisach Ogólnych PZJ.

W przypadku kiedy ważność badań 
dokonywane jest zgłoszenie 
lekarskich przed dokonaniem zgłoszenia 
międzynarodowe. 

5.2 Zawodnicy udający się na zawody powinni posiadać Ubezpieczenie NNW .

 

Konie muszą posiadać aktualne licencje PZJ i FEI, ważne pas
wymogami określonymi w przepisach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej 

. Zgłoszenie zawodnika bądź konia bez dokumentów wymienionych w p. 5
odpowiednich uprawnień sportowych bądź kwalifikacji wymagan
być zaakceptowane. 

O odrzuceniu zgłoszenia zawodnik zostanie poinformowany emailem bądź telefonicznie 
zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu bądź danymi zawartymi w bazie danych PZJ. 

Biuro PZJ nie ponosi odpowie
nieaktualne dane kontaktowe.

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE 

Zgłoszenie zawodnika i konia/koni do zawodów międzynarodowych w każdej z konkurencji 
jeździeckich (w kraju bądź zagranicą) może być dokonane przez zawodnika, klub do 

należy, trenera bądź 

e należy przesłać emailem bądź faksem do
podaniem nazwy i daty zawodów, klasy/rodzaju konkursu, imienia i nazwiska zawodnika wraz z 

merem PZJ/FEI, nazwy konia z numerem PZJ/FEI

Zgłoszenie należy przesłać wg. powyższej procedury 
przed terminem zgłoszeń 

określonym w zatwierdzonych propozycjach zawodów
przed terminem zgłoszeń

określonym w zatwierdzonych propozycjach zawodów

4. Dokonując zgłoszenia ostatecznego zawodnik i koń muszą 
w p. 5 i 6 oraz posiadać stosowne uprawnienia sportowe bądź kwalifikacje zgodnie z 
obowiązującymi Przepisami i Regulaminami PZJ i FEI.

WYMAGANE DOKUMENTY 

Zawodnicy muszą posiadać aktualne licencje PZJ i FEI 
wytycznymi zawartymi w obowiązujących Przepisach Ogólnych PZJ.

W przypadku kiedy ważność badań 
dokonywane jest zgłoszenie zawodnik jest zobowiązany do przesłania aktua

przed dokonaniem zgłoszenia 

5.2 Zawodnicy udający się na zawody powinni posiadać Ubezpieczenie NNW .

Konie muszą posiadać aktualne licencje PZJ i FEI, ważne pas
określonymi w przepisach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej 

. Zgłoszenie zawodnika bądź konia bez dokumentów wymienionych w p. 5
odpowiednich uprawnień sportowych bądź kwalifikacji wymagan

 

O odrzuceniu zgłoszenia zawodnik zostanie poinformowany emailem bądź telefonicznie 
zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu bądź danymi zawartymi w bazie danych PZJ. 

Biuro PZJ nie ponosi odpowie
nieaktualne dane kontaktowe. 

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE –

Zgłoszenie zawodnika i konia/koni do zawodów międzynarodowych w każdej z konkurencji 
jeździeckich (w kraju bądź zagranicą) może być dokonane przez zawodnika, klub do 

trenera bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich

emailem bądź faksem do
podaniem nazwy i daty zawodów, klasy/rodzaju konkursu, imienia i nazwiska zawodnika wraz z 

merem PZJ/FEI, nazwy konia z numerem PZJ/FEI

wg. powyższej procedury 
przed terminem zgłoszeń imiennych 

w zatwierdzonych propozycjach zawodów
przed terminem zgłoszeń ostatecznych 

określonym w zatwierdzonych propozycjach zawodów

4. Dokonując zgłoszenia ostatecznego zawodnik i koń muszą 
w p. 5 i 6 oraz posiadać stosowne uprawnienia sportowe bądź kwalifikacje zgodnie z 
obowiązującymi Przepisami i Regulaminami PZJ i FEI.

dać aktualne licencje PZJ i FEI 
wytycznymi zawartymi w obowiązujących Przepisach Ogólnych PZJ.

W przypadku kiedy ważność badań kończy się przed bądź w trakcie zawodów na które 
zawodnik jest zobowiązany do przesłania aktua

przed dokonaniem zgłoszenia bądź równocześnie ze zgłoszeniem 

5.2 Zawodnicy udający się na zawody powinni posiadać Ubezpieczenie NNW .

Konie muszą posiadać aktualne licencje PZJ i FEI, ważne pas
określonymi w przepisach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej 

. Zgłoszenie zawodnika bądź konia bez dokumentów wymienionych w p. 5
odpowiednich uprawnień sportowych bądź kwalifikacji wymagan

O odrzuceniu zgłoszenia zawodnik zostanie poinformowany emailem bądź telefonicznie 
zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu bądź danymi zawartymi w bazie danych PZJ. 

Biuro PZJ nie ponosi odpowiedzialności za 

– PROCEDURA 

Zgłoszenie zawodnika i konia/koni do zawodów międzynarodowych w każdej z konkurencji 
jeździeckich (w kraju bądź zagranicą) może być dokonane przez zawodnika, klub do 

opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich

emailem bądź faksem do
podaniem nazwy i daty zawodów, klasy/rodzaju konkursu, imienia i nazwiska zawodnika wraz z 

merem PZJ/FEI, nazwy konia z numerem PZJ/FEI oraz aktualnego kontaktu

wg. powyższej procedury 
imiennych (o ile taki termin jest podany w propozycjach

w zatwierdzonych propozycjach zawodów
ostatecznych 

określonym w zatwierdzonych propozycjach zawodów

4. Dokonując zgłoszenia ostatecznego zawodnik i koń muszą 
w p. 5 i 6 oraz posiadać stosowne uprawnienia sportowe bądź kwalifikacje zgodnie z 
obowiązującymi Przepisami i Regulaminami PZJ i FEI. 

dać aktualne licencje PZJ i FEI 
wytycznymi zawartymi w obowiązujących Przepisach Ogólnych PZJ.

kończy się przed bądź w trakcie zawodów na które 
zawodnik jest zobowiązany do przesłania aktua

bądź równocześnie ze zgłoszeniem 

5.2 Zawodnicy udający się na zawody powinni posiadać Ubezpieczenie NNW .

Konie muszą posiadać aktualne licencje PZJ i FEI, ważne pas
określonymi w przepisach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej 

. Zgłoszenie zawodnika bądź konia bez dokumentów wymienionych w p. 5
odpowiednich uprawnień sportowych bądź kwalifikacji wymagan

O odrzuceniu zgłoszenia zawodnik zostanie poinformowany emailem bądź telefonicznie 
zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu bądź danymi zawartymi w bazie danych PZJ. 

dzialności za brak możliwości kontaktu

 

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenie zawodnika i konia/koni do zawodów międzynarodowych w każdej z konkurencji 
jeździeckich (w kraju bądź zagranicą) może być dokonane przez zawodnika, klub do 

opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich

emailem bądź faksem do biura PZJ 
podaniem nazwy i daty zawodów, klasy/rodzaju konkursu, imienia i nazwiska zawodnika wraz z 

oraz aktualnego kontaktu

wg. powyższej procedury nie później niż
(o ile taki termin jest podany w propozycjach

w zatwierdzonych propozycjach zawodów 
ostatecznych (niezależnie od tego czy wysyłano 

określonym w zatwierdzonych propozycjach zawodów

4. Dokonując zgłoszenia ostatecznego zawodnik i koń muszą spełniać wszelkie wymogi określone 
w p. 5 i 6 oraz posiadać stosowne uprawnienia sportowe bądź kwalifikacje zgodnie z 

 

dać aktualne licencje PZJ i FEI i ważne bada
wytycznymi zawartymi w obowiązujących Przepisach Ogólnych PZJ.

kończy się przed bądź w trakcie zawodów na które 
zawodnik jest zobowiązany do przesłania aktua

bądź równocześnie ze zgłoszeniem 

5.2 Zawodnicy udający się na zawody powinni posiadać Ubezpieczenie NNW .

Konie muszą posiadać aktualne licencje PZJ i FEI, ważne paszporty sportowe PZJ i FEI zgodnie z 
określonymi w przepisach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej 

. Zgłoszenie zawodnika bądź konia bez dokumentów wymienionych w p. 5
odpowiednich uprawnień sportowych bądź kwalifikacji wymaganych przepisami PZJ i FEI 

O odrzuceniu zgłoszenia zawodnik zostanie poinformowany emailem bądź telefonicznie 
zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu bądź danymi zawartymi w bazie danych PZJ. 

brak możliwości kontaktu

DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenie zawodnika i konia/koni do zawodów międzynarodowych w każdej z konkurencji 
jeździeckich (w kraju bądź zagranicą) może być dokonane przez zawodnika, klub do 

opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich

PZJ na oficjalnym
podaniem nazwy i daty zawodów, klasy/rodzaju konkursu, imienia i nazwiska zawodnika wraz z 

oraz aktualnego kontaktu

nie później niż: 
(o ile taki termin jest podany w propozycjach

 
(niezależnie od tego czy wysyłano 

określonym w zatwierdzonych propozycjach zawodów 

spełniać wszelkie wymogi określone 
w p. 5 i 6 oraz posiadać stosowne uprawnienia sportowe bądź kwalifikacje zgodnie z 

badania lekarskie zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w obowiązujących Przepisach Ogólnych PZJ.  

kończy się przed bądź w trakcie zawodów na które 
zawodnik jest zobowiązany do przesłania aktualnych badań 

bądź równocześnie ze zgłoszeniem 

5.2 Zawodnicy udający się na zawody powinni posiadać Ubezpieczenie NNW .

zporty sportowe PZJ i FEI zgodnie z 
określonymi w przepisach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej 

. Zgłoszenie zawodnika bądź konia bez dokumentów wymienionych w p. 5 i 6
ych przepisami PZJ i FEI 

O odrzuceniu zgłoszenia zawodnik zostanie poinformowany emailem bądź telefonicznie 
zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu bądź danymi zawartymi w bazie danych PZJ. 

brak możliwości kontaktu bądź niekompletne / 

DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenie zawodnika i konia/koni do zawodów międzynarodowych w każdej z konkurencji 
jeździeckich (w kraju bądź zagranicą) może być dokonane przez zawodnika, klub do 

opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich

oficjalnym formularzu z 
podaniem nazwy i daty zawodów, klasy/rodzaju konkursu, imienia i nazwiska zawodnika wraz z 

oraz aktualnego kontaktu 

(o ile taki termin jest podany w propozycjach

(niezależnie od tego czy wysyłano 

spełniać wszelkie wymogi określone 
w p. 5 i 6 oraz posiadać stosowne uprawnienia sportowe bądź kwalifikacje zgodnie z 

lekarskie zgodnie z 

kończy się przed bądź w trakcie zawodów na które 
lnych badań 

bądź równocześnie ze zgłoszeniem na dane zawody 

5.2 Zawodnicy udający się na zawody powinni posiadać Ubezpieczenie NNW . 

zporty sportowe PZJ i FEI zgodnie z 
określonymi w przepisach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI* 

i 6 oraz bez 
ych przepisami PZJ i FEI 

O odrzuceniu zgłoszenia zawodnik zostanie poinformowany emailem bądź telefonicznie 
zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu bądź danymi zawartymi w bazie danych PZJ. 

bądź niekompletne / 

DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ 

Zgłoszenie zawodnika i konia/koni do zawodów międzynarodowych w każdej z konkurencji 
jeździeckich (w kraju bądź zagranicą) może być dokonane przez zawodnika, klub do 

opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich  

formularzu z 
podaniem nazwy i daty zawodów, klasy/rodzaju konkursu, imienia i nazwiska zawodnika wraz z 

(o ile taki termin jest podany w propozycjach 

(niezależnie od tego czy wysyłano 

spełniać wszelkie wymogi określone 

lekarskie zgodnie z 

kończy się przed bądź w trakcie zawodów na które 
lnych badań 

awody 

zporty sportowe PZJ i FEI zgodnie z 

oraz bez 
ych przepisami PZJ i FEI nie może 

O odrzuceniu zgłoszenia zawodnik zostanie poinformowany emailem bądź telefonicznie – 
zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu bądź danymi zawartymi w bazie danych PZJ.  

bądź niekompletne / 

zporty sportowe PZJ i FEI zgodnie z 

nie może 



8. Zawodnik jest odpowiedzialny za posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów 
weterynaryjnych i badań konia wymaganych na terenie kraju rozgrywania danych zawodów 
międzynarodowych 

9. Powyższa procedura nie dotyczy zgłoszeń na Zawody rangi Mistrzowskiej (ME, MŚ, IO, WEG) 
które są objęte innym trybem. Jednocześnie wszelkie wymogi odnośnie wymaganych dokumentów 
zawodników i koni mają zastosowanie.  

* zgodnie z FEI General Regulations art.137 p.1 i 2 konie startujące w zawodach 
międzynarodowych poza obszarem swojej Narodowej Federacji muszą posiadać paszport FEI 
bądź FEI Recognition Card (okładka FEI). 
Konie startujące na terenie swojej Narodowej Federacji w zawodach międzynarodowych 
wymienionych w załączniku E oraz w CSI-P and CSI-Ch-A nie muszą posiadać paszportu/okładki 
FEI 
 

Załącznik E do FEI General Regulations  

DYSCYPLINA:  LEVEL:  
SKOKI  CSI1* & CSI2*  

CSI Y, J, Ch, V, Am – Category B 
WKKW  CCI1* & CCI2*, CIC1* & CIC2*  
UJEŻDŻENIE  CDI1* & CDI2*  

CDI Y, J, Ch, P, YH 
POWOŻENIE CAI1* & CAI2*  

CAI Y, J, Ch 
RAJDY  CEI1* & CEI2*  
WOLTYŻERKA  CVI1* & CVI2*  

CVI J, Ch 
REINING  CRI1* & CRI2*  

CRI Y, J 
PARAJEŹDŹIECTWO  CPEDI1*, CPEDI2*, CPEDIM & 

CPEAI1* & CPEAI2*  
CPEI Y, J, Ch 

 


