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INFORMACJA DODATKOWA AMP w JEŹDZIECTWIE 2018 

LICENCJA, UPRAWNIENIA SPORTOWE A KLASA SPORTOWA 

 

1. Licencja 

Na podstawie "Regulaminu Rejestracji i Licencjonowania Polskiego Związku Jeździeckiego" 

(zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZJ w dniu 05.05.2017r., nowelizowanego uchwałą 

nr U/1460/17/Z/2017) wiadomo, iż: 

"Licencja jest pozwoleniem na udział we współzawodnictwie sportowym, przyznawanym przez 

PZJ lub odpowiedni terytorialnie WZJ. Licencje mają charakter terminowy i są ważne 1 rok 

kalendarzowy (01.01.-31.12.). 

Potwierdzeniem posiadanej licencji przez klub/ zawodnika/ konia jest wpis w zestawieniach 

aktualnych licencji na stronie www.pzj.pl." 

Licencja jest wykupowana w odpowiednim WZJ lub PZJ. Jest kompatybilna z uprawnieniami 

sportowymi, jakie posiada dany zawodnik. 

Zawodnik nieposiadający licencji ma prawo jedynie do udziału z zawodach towarzyskich, co 

wynika z regulaminu zawodów towarzyskich zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZJ 

nr U/1507/20/Z/2017 z dnia 24.11.2017r. 

Zawodnik z licencją wykupioną w WZJ może startować w zawodach regionalnych 

i towarzyskich, zaś wykupienie licencji w PZJ umożliwia startowanie w zawodach: 

towarzyskich, regionalnych oraz ogólnopolskich. 

Aby startować w zawodach międzynarodowych należy wykupić licencję w FEI. 

Związek jeździecki 

Ranga zawodów 
 

Obszar, w którym związek nadzoruje 

przestrzegania prawa jeździeckiego 

Brak --- ZT 

WZJ Województwo 

ZT,ZR 

(młodzicy oraz juniorzy młodsi na kucach 

i koniach dużych do lat 16-tu też ZO) 

PZJ Państwo ZT,ZR,ZO 

FEI Świat Zawody międzynarodowe. 

Tab.1. Prawo startu w danej randze zawodów w zależności od związku jeździeckiego,  

u którego wykupiono licencję 

 

Licencja w dyscyplinie skoki przez przeszkody składa się z dwóch znaków. Pierwszym z nich 

jest litera B oznaczająca dyscyplinę skoków. Drugim znakiem jest lub mała litera w albo cyfra 

rzymska (I, II, III) - symbole te oznaczająca stopień uprawnień sportowych, jakie posiada 

dany zawodnik. 

Uprawnienia sportowe 

zawodnika 
Symbol licencji 

Wstępne B(w) 

III - stopnia B(III) 

II - stopnia B(II) 

I - stopnia B(I) 

Tab.2. Zależność symbolu licencji jeździeckiej w dyscyplinie skoków  

od uprawnień sportowych zawodnika 
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2. Uprawnienia sportowe 

"Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach" określają precyzyjnie warunki, 

jakie należy spełnić, aby mieć prawo do startu w konkursach odpowiedniej klasy i kategorii. 

Wyróżniamy uprawnienia sportowe: wstępne, III stopnia, II stopnia, I stopnia. 

Brak określenia czasu trwania uprawnień sportowych oznacza, iż są nadawane na czas 

nieokreślony (tj. bezterminowo, potocznie nazywane też "dożywotnio"). 

 

Uprawnienia sportowe 

zawodnika 

Warunki otrzymania 

Kariera sportowa rozpoczęta 

przed 2007r. 

Kariera sportowa rozpoczęta po 

2007r. 

Wstępne Brak. 
Zdanie egzaminu na Brązową Odznakę 

Jeździecką. 

III - stopnia 

Spełnienie jednego z wymogów: 

1.posiadanie w karierze III klasy 

sportowej w skokach 

2. przejechanie konkursu 

egzaminacyjnego z wynikiem do 3,5 

punktów karnych 

3. przejechanie na kucu (grupy 

B,C,D) na zawodach w swojej lub 

wyższej grupie, konkursu na styl 

jeźdźca, z wynikiem do 3,5 punktów 

karnych 

Spełnienie jednego z wymogów: 

1.posiadanie w karierze III klasy 

sportowej w skokach i posiadanie 

srebrnej odznaki jeździeckiej 

2. posiadanie srebrnej odznaki 

jeździeckiej i przejechanie konkursu 

egzaminacyjnego z wynikiem do 3,5 

punktów karnych 

3. posiadanie srebrnej odznaki 

jeździeckiej i przejechanie na kucu 

(grupy B,C,D) na zawodach w swojej 

lub wyższej grupie, konkursu na styl 

jeźdźca, z wynikiem do 3,5 punktów 

karnych 

4. ukończenie co najmniej raz zawodów 

WKKW klasy CNC1 z wynikiem 

kwalifikacyjnym (ujeżdżenie do 75p, 

kros bez punktów karnych na 

przeszkodach do 90s spóźnienia, skoki 

do 16p na przeszkodach). 

II - stopnia 

Spełnienie jednego z wymogów: 

1. posiadanie w karierze II klasy sportowej w skokach 

2. posiadanie w karierze I klasy sportowej w WKKW 

I - stopnia 

Spełnienie jednego z wymogów: 

1. posiadanie w karierze I klasy sportowej w skokach 

2. posiadanie w karierze klasy mistrzowskiej w WKKW 

Tab.3. Warunki otrzymania uprawnień sportowych  

(Na podstawie "Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach") 

 

Należy nadmienić, iż używane sformułowanie "posiadanie w karierze" oznacza, że zawodnik 

kiedykolwiek w trakcie trwania swojej kariery miał daną klasę sportową. Jednak nie musi 

mieć on aktualnej klasy, tzn. może upłynąć termin jej ważności. 

Stąd płynie także wniosek, iż spełnienie jednego z wymienionych warunków chociaż raz, 

skutkuje uzyskaniem określonego uprawnienia sportowego na zawsze. 
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3. Klasa sportowa 

Klasa sportowa to stopnie wprowadzone w celu odzwierciedlenia kompetentności zawodnika, 

jego znajomości fachu w danym okresie czasowym. Tytuły te mają stanowić miarę kunsztu 

jeździeckiego zawodnika. 

Wyróżnia się klasę sportową: III, II, I mistrzowską M oraz mistrzowską 

międzynarodową MM. Warunki zdobywania klas są określone w "Tabeli IX. Wykaz norm do 

zdobycia klas sportowych na dużych koniach" oraz "Tabeli X. Wykaz norm do zdobycia klas 

sportowych na małych koniach i kucach". 

W tabelach tych określono jakie wymogi należy spełnić w ciągu roku kalendarzowego, aby 

uzyskać daną klasę sportową. 

III oraz II klasa sportowa są nadawane przez odpowiednie WZJ, zaś I, mistrzowska 

i mistrzowska międzynarodowa klasa przez PZJ. Do wymienionych organów należy 

dostarczyć dokumenty, potwierdzające spełnienie wymogów do uzyskania odpowiedniej 

klasy sportowej. 

Klasę sportową posiada zawodnik w danym roku od momentu wypełnienia norm i przez 

następny rok kalendarzowy (tj. do 31 grudnia). W przypadku zdobycia klasy mistrzowskiej 

międzynarodowej, zawodnik posiada ją przez 2 następne lata (czyli o rok dłużej niż 

w przypadku I, II, III i mistrzowskiej klasy sportowej). 

Podstawą prawną do powyższych stwierdzeń jest zamieszczony poniżej fragment protokołu 

nr 6/Z/14 z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego w Warszawie, w dniu 

15.11.2014 r.  

"U/424/6/E/2014  

26.09.2014  

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego, zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego 

Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie zasad i trybu 

nadawania klas sportowych, potwierdza termin ważności klas sportowych:  

 III, II, I i M (Mistrzowskiej) od momentu wypełnienia normy (na podstawie 

obowiązujących w danym roku norm na klasy sportowe w danej 

dyscyplinie/konkurencji)  i przez kolejny rok (do 31 grudnia);  

 MM (Mistrzowska Międzynarodowa) od momentu wypełnienia normy (na podstawie 

obowiązujących w danym roku norm na klasy sportowe w danej 

dyscyplinie/konkurencji) i przez dwa kolejne lata (do 31 grudnia).  

Uchwała przyjęta jednogłośnie." 
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Zestawienie podstawowych różnic między klasą sportową, uprawnieniami sportowymi oraz 

licencją zawiera poniższa tabela.  

 Licencja 
Uprawnienie 

sportowe 
Klasa sportowa 

Okres ważności 
Rok kalendarzowy 

 (1.01.-31.12.) 
Bezterminowo. 

W roku kalendarzowym od 

momentu wypełnienia norm 

potrzebnych do zdobycia danej 

klasy i przez następny rok 

kalendarzowy (w przypadku 

klasy mistrzowskiej 

międzynarodowej przez 2 lata). 

Zastosowanie 
Pozwolenie na start w 

zawodach. 

Prawo do startu w 

konkursach 

odpowiedniej klasy i 

kategorii. 

Miara kunsztu jeździeckiego 

zawodnika w danym okresie 

czasowym. 

Rodzaje: 
Wstępna, III stopnia, II 

stopnia, I stopnia. 

Wstępne, III stopnia, II 

stopnia, I stopnia. 

III, II, I, M (mistrzowska), MM 

(mistrzowska międzynarodowa). 

Podstawa prawna 

(na dzień 

27.03.2017r.): 

"Regulaminu 

Rejestracji i 

Licencjonowania 

Polskiego Związku 

Jeździeckiego" 

(zatwierdzonego 

uchwałą Zarządu PZJ 

w dniu 28.12.2016r., 

obowiązującego od 

01.01.2017r.) 

"Warunki uzyskiwania 

uprawnień sportowych 

w Skokach" 

- "Tabela IX. Wykaz norm do 

zdobycia klas sportowych na 

dużych koniach" 

- "Tabela X. Wykaz norm do 

zdobycia klas sportowych na 

małych koniach i kucach" 

- protokół nr 6/Z/14 z 

posiedzenia Zarządu PZJ 

w Warszawie, w dniu 

15.11.2014 r. 

(U/424/6/E/2014) 

Tab.4. Uprawnienia sportowe, licencja, klasa sportowa 

 

Przedstawione zostaną teraz przykładowe sytuacje, obrazujące procedurę otrzymywania klasy 

sportowej, uprawnień sportowych oraz licencji. 

 

Przykład.1. 

Zawodnik z wykupioną licencją wstępną uczestniczy w egzaminie licencyjnym (konkurs 

klasy L z oceną stylu zawodnika). Egzamin ukończył z pozytywnym wynikiem. 

Ponadto zawodnik ten rozpoczął karierę sportową po roku 2007. W momencie przystąpienia 

do egzaminu licencyjnego posiada Srebrną Odznakę Jeździecką. 

W efekcie, na mocy dokumentu "Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach" 

otrzymuje on uprawnienia III stopnia w dyscyplinie skoków. Skutkuje to faktem, iż jego 

licencja wstępna w tej dyscyplinie B(w) wygasa, a zastępuje ją licencja 3-ciego stopnia B(III). 

Jednak nie jest to równoznaczne z otrzymaniem III klasy sportowej.  
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Zakładając, że startuje na dużym koniu to musi on w oparciu o "Tabelę IX. Wykaz norm do 

zdobycia klas sportowych na dużych koniach" w ciągu roku kalendarzowego ukończyć                   

4-krotnie bez punktów karnych przejazdy w konkursach klasy P lub P1 albo zakończyć                 

2-krotnie bez punktów karnych przejazdy w konkursach klasy N lub N1. 

 

Dopiero wtedy po przedłożeniu pisemnego potwierdzenia uzyskanych wyników do WZJ 

otrzyma na okres 2 lat, III klasę sportową w dyscyplinie skoki. 

Na tym etapie swojej kariery nie może on brać udziału w konkursie klasy C lub C1, a więc 

w taki sposób nie może on uzyskać tej klasy. 

 

Przykład.2. 

Zawodnik posiada uprawnienia sportowe III stopnia oraz ma wykupioną licencję jako B(III). 

Załóżmy, że startuje on w konkursach na dużych koniach.  

W ciągu roku kalendarzowego ukończył 8-krotnie bez punktów karnych przejazdy 

w konkursach klasy N lub N1. Po przedstawieniu dokumentów potwierdzających te przejazdy 

do odpowiedniego WZJ, zgodnie z "Tabelą IX. Wykaz norm do zdobycia klas sportowych na 

dużych koniach" zdobywa on II klasę sportową. Uzyskanie tej klasy, zgodnie z dokumentem 

"Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach" skutkuje nabyciem przez 

zawodnika uprawnień sportowych II stopnia w dyscyplinie skoków. W rezultacie licencja               

3-ciego stopnia w tej dyscyplinie B(III) zostaje zastąpiona licencją 2-iego stopnia B(II). 

Zawodnik posiada więc II klasę sportową, uprawnienia sportowe II stopnia oraz licencję 

B(II). 

W powyżej opisanym przypadku, zawodnik nigdy nie miał III-ciej klasy sportowej. Jednak 

przepisy PZJ nie nakładają obowiązku zdobycia najpierw III klasy. Pozwalają na otrzymanie 

wyższej klasy sportowej z pominięciem niższej klasy (tu II klasy sportowej z pominięciem III 

klasy sportowej). 

 

Przykład.3. 

Zawodnik startuje na dużych koniach. W karierze sportowej miał I klasę sportową. Przez 3 

lata nie brał udziału w zawodach. W momencie wznowienia startów w zawodach nie posiada 

żadnej klasy sportowej, gdyż wygasł jej termin ważności. Posiada jedynie uprawnienia 

sportowe I stopnia oraz wykupioną licencję B(I). 

W ciągu roku kalendarzowego ukończył 1-krotnie bez punktów karnych przejazd w konkursie 

klasy C. Po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ten przejazd do odpowiedniego 

WZJ, zgodnie z "Tabelą IX. Wykaz norm do zdobycia klas sportowych na dużych koniach" 

zdobywa on III klasę sportową. 

Zatem zawodnik ten ma w tej chwili uprawnienia sportowe I stopnia, licencję B(I) oraz III 

klasę sportową. 
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Wykaz stosowanych skrótów: 

PZJ - Polski Związek Jeździecki 

WZJ - Wojewódzki Związek Jeździecki 

FEI - Międzynarodowa Federacja Jeździecka (franc. Fédération Équestre Internationale ) 

WKKW - Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego 

ZT - zawody towarzyskie 

ZR - zawody regionalne 

ZO - zawody ogólnopolskie 

  

 

Linki do dokumentów: 

[1] 

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/Regulamin%20Rejestracji%20i%20Licencji%20PZJ

%20wersja%20mark%20-%20up%20.pdf 

[2] 

http://www.pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Warunki%20uzyskiwania%20uprawnien%20spo

rtowych%20w%20Skokach.pdf 

[3] http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/normy_B_skoki_aktualizacja.pdf 

[4] 

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/2017%20Regulamin%20Zawod%C3%B3w%20Towa

rzyskich.pdf 

 

 

 

 

Opracował: Tomasz Kotkowski 
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Politechniki Warszawskiej 

 


