
Komisja Powożenia publikuje kryteria uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy , które 
odbędą się w roku 2021. 

1. Mistrzostwa Świata w parach –Kronenberg NED  8-12.09 
Ujeżdżenie test 3*B HP2 
Zawodnicy muszą posiadać statusFEI  3* lub wyżej  oraz min.1 klasę sportową PZJ  uzyskana 
w karierze. 
PZJ wraz z Komisją Powożenia wyselekcjonuje zawodników do startu w Mistrzostwach. 
 

2 . Mistrzostwa Europy w czwórkach – Budapest HUN  30.08-5.09 

Ujeżdżenie test 3* B HP4 
Zawodnicy muszą posiadać status FEI 3* lub wyżej oraz min. 1 klase sportową PZJ w 
powożeniu  uzyskaną w karierze. 
PZJ wraz z Komisją Powożenia wyselekcjonuje zawodników do startu w Mistrzostwach. 
 

         3. Mistrzostwa Europy Młodzieżowe  - Lamotte Beuvroon  FRA  25-29.08 

Klasy : Dzieci ( 12-14)– pojedynki pony  - ujeżdżenie test Ch P1 

            Juniorzy (14-18) – pojedynki pony – ujeżdżenie test  J&Y 

            Juniorzy (14-18) – para pony – ujeżdżenie test J&Y 

            Młodzi  (16-21) – pojedynek pony, pojedynek koń  – ujeżdżenie test 3* A HP1 

            Młodzi (16-21) – para pony  - ujeżdżenie test   3* A HP2 

Zawodnicy nie musza  spełniać  kryteriów, muszą być zarejestrowani w PZJ/WZJ (licencja 
wstępna w powożeniu ) .Zespół składa się z  minimum jednego dziecka, jednego juniora i 
jednego młodzieżowca. Federacja , która nie może wysłać  zespołu , może wysłać 
zawodników indywidualnych – max 4 (max 2 w kategorii ). 

PZJ wraz z Komisją Powożenia wyselekcjonuje zawodników do startu w Mistrzostwach 

4.Mistrzostwa Świata  Młodych Koni – Mezoheyges  HUN  30.09-3.10 

Ilość zgłoszeń przez NF – do 10 w danej kategorii 
Zawodnik może startować  2 końmi w każdej kategorii wiekowej 
Mistrzostwa są otwarte dla zawodników posiadających każdy status FEI, muszą mieć licencje 
PZJ. 

PZJ wraz z Komisją Powożenia wyselekcjonuje zawodników do startu w Mistrzostwach 

5.Mistrzostwa Świata w pony  - Le Pin  FRA  16-19.09 

Czwórki – ujeżdżenie test 3* B HP4       
Pary – ujeżdżenie  test  3* B HP2 
Single  - ujeżdżenie  test  3* B HP1    



 Zawodnicy muszą posiadać status FEI 3* lub wyżej oraz min. 1 klasę sportową  PZJ w 
powożeniu  uzyskaną w karierze. 
 
PZJ wraz z Komisją Powożenia wyselekcjonuje zawodników do startu w Mistrzostwach. 
 
Przewodniczący Komisji  Marek Zaleski                          Poznań  30.01.2021 


