1

Regulamin rejestracji i licencjonowania
Warmińsko Mazurskiego Związku Jeździeckiego,
obowiązujący od 01.01 2015 roku
Rejestracja w WMZJ oraz przyznawanie licencji dla klubów, zawodników i koni
Biuro WMZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją
i licencjonowaniem w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych
dokumentów.
Wszystkie druki są zamieszczone na stronie internetowej WMZJ w formie aktywnej w celu
czytelnego ich wypełnienia. Zachęcamy do przesyłania kompletu dokumentów
(zeskanowanych z podpisami) emailem rejestracje@wmzj.pl
1. Licencja jest pozwoleniem na udział we współzawodnictwie sportowym, wydanym
przez WZJ. Licencje mają charakter terminowy i są ważne 1 rok kalendarzowy
(01.01.– 31.12.) Biuro PZJ prowadzi centralny rejestr przyznanych licencji i uprawnień
sportowych.
2. Jedynym potwierdzeniem posiadanej licencji przez zawodnika/konia jest
zestawienie aktualnych licencji na stronie www.pzj.pl.
3. Zarząd PZJ upoważnia WZJ-ty do przyznawania w jego imieniu regionalnych licencji
zawodników/koni, uprawniających do udziału w zawodach szczebla regionalnego.
WZJ-y odpowiadają za sprawdzenie w procesie rejestracji i przyznawania licencji,
prawidłowości przedstawianych przez kluby/zawodników/właścicieli koni dokumentów

KLUB
1. Każdy klub prowadzący działalność na terenie Warmińsko Mazurskiego Związku
Jeździeckiego zobowiązany jest do uiszczenia składki rocznej na konto WMZJ.
Warunkiem rejestracji zawodników jest w pierwszej kolejności opłacenie
składki Klubowej

ZAWODNIK
1. Rejestracja zawodnika w WMZJ
Od 01.01.2007 roku posiadanie Brązowej Odznaki Jeździeckiej jest warunkiem
koniecznym do I-ej rejestracji i do przyznania licencji.
W imieniu niepełnoletnich o ich rejestrację i licencję występują rodzice lub prawni
opiekunowie.
Należy złożyć następujące dokumenty:
• druk zgłoszenia zawodnika do rejestracji w WMZJ;
• dowód wpłaty na konto WMZJ z podaniem tytułu wpłaty.

2. Licencja roczna zawodnika w WMZJ
Należy złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o przyznanie licencji z oświadczeniem;
• dokument potwierdzający ważność badań lekarskich zawodnika
Badania lekarskie ważne są:
--‐ do 6 miesięcy dla zawodników do 23 roku życia (włącznie);
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--‐ do 12 miesięcy dla zawodników powyżej 23 lat;
Okres na jaki zostanie wydane orzeczenie zależy wyłącznie od decyzji lekarza
orzekającego (jednak nie dłużej niż 12 miesięcy). Jeżeli lekarz nie określi daty
ważności badań, PZJ uznaje ważność badań na okres 6-ciu miesięcy.
Badania muszą być potwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sportowej lub lekarza, który zawarł umowę z odpowiednim funduszem na
świadczenie usług w zakresie medycyny sportowej – spełniające wymogi Przepisów
Ogólnych PZJ
• kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej NNW;
• dowód wpłaty na konto WMZJ z podaniem tytułu wpłaty.

KOŃ
1. Rejestracja konia w WMZJ
Należy złożyć następujące dokumenty:
• druk zgłoszenia konia do rejestracji w WMZJ
• kserokopię lub skan paszportu urzędowego z potwierdzoną przez OZHK
adnotacją o aktualnym właścicielu konia
• dowód wpłaty na konto WMZJ za rejestrację, paszport/autoryzację paszportu
(oraz licencję).
Minimalny wiek rejestracji konia – 4 lata.

2. Licencja roczna konia w WMZJ
Warunkiem przyznania licencji jest ważny paszport urzędowy/sportowy konia.
Należy złożyć następujące dokumenty:
• dowód wpłaty na konto WMZJ z podaniem imienia konia i numeru jego paszportu
urzędowego/sportowego.
U W A G A:
Decyzją Walnego Zebrania w 2014r. i Zarządu WMZJ od 01.01.2015 roku konkursy
TOWARZYSKIE w ramach Oficjalnych Zawodów Regionalnych odbywać się będą do
konkursów klasy LL włącznie. Zawodnik Amator startujący w tego typu konkursach musi
zarejestrować się w Warmińsko Mazurskim Związku Jeździeckim. Wymagane dokumenty:






Zgłoszenie zawodnika do rejestracji WMZJ – opłata 10.-zł
Zgłoszenie konia do rejestracji WMZJ – opłata 10.-zł
Kserokopia książeczki zdrowia – aktualnych badan lekarskich
Kserokopia ubezpieczenia zawodnika
Zgoda rodziców/ opiekunów dla niepełnoletnich zawodników na starty w
zawodach

Opłaty te dotyczą wyłącznie zawodników i koni startujących w konkursach towarzyskich do klasy LL
włącznie. Aktualny rejestr tych zawodników i koni będzie prowadzony na stronie WMZJ.

