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Niniejszy regulamin określa zasady powoływania zawodników do składu Kadry Narodowej
w dyscyplinie powożenia w Polskim Związku Jeździeckim.
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1.

Cele Kadry Narodowej

1.1. Nadrzędnym celem Kadry Narodowej jest reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej podczas imprez
sportowych na arenie międzynarodowej, ze szczególnym naciskiem na imprezy rangi mistrzowskiej.
1.2. Celem Kadry Narodowej dla poszczególnych kategorii wiekowych są:
-seniorzy: Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Zawody CAIO****
- dzieci ,młody powożący , junior: Mistrzostwa Europy
1.3 Podział Kadry Narodowej:
-Kadra A: Ma na celu wyłonienie zawodników, którzy mogą indywidualnie bądź drużynowo
reprezentować kraj w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej wg punktu 1.2..
Kadra A składa się z maksymalnie 8 zawodników w każdej z kategorii wiekowych i w każdej
kategorii zaprzęgów
Kadra A składa się maksymalnie z 5 zawodników w kategorii powożenia zaprzęgami jednokonnymi ,
- maksymalnie 7 zawodników w kategorii powożenia zaprzęgami parokonnymi,
- maksymalnie 3 zawodników w kategorii powożenia zaprzęgami czterokonnymi,
- maksymalnie 4 zawodników w kategorii dzieci , młody powożący - junior.
-Kadra B: Ma na celu wyłonienie zawodników , których wyniki predysponują do awansu do kadry A.
Zawodnicy Kadry B mają prawo do reprezentowania kraju na zawodach międzynarodowych.
Kadra B składa się z maksymalnie z 4 zawodników w każdej z kategorii wiekowej i w każdej kategorii
zaprzęgów.
1.4
2.

Zadaniem Kadry Narodowej jest także promowanie i popularyzacja dyscypliny powożenia.
Zasady powoływania do Kadry Narodowej

2.1. Menadżer dyscypliny proponuje do składu Kadry Narodowej zawodników posiadających polskie
obywatelstwo, których wyniki uzyskane w półroczu poprzedzającym moment powołania, spełniają
normy powołania do kadry.
2.2. Kadra Narodowa we wszystkich kategoriach wiekowych powoływana jest raz w roku na okres od 1
stycznia do 31 grudnia.
2.3 Zmiany w składzie Kadry Narodowej – w uzasadnionych przypadkach na wniosek Menadżera ( na
podstawie osiągniętych wyników sportowych ) możliwe jest częstsze dokonywanie zmian w składzie
Kadry Narodowej.
2.4 Skład Kadry narodowej zatwierdza Zarząd PZJ na wniosek Menadżera Dyscypliny i Dyrektora
Sportowego PZJ.

2.5. Powołani do kadry narodowej muszą spełnić poniżej wymienione wymagania:

- udokumentować posiadanie koni spełniające wymogi uczestnictwa w zawodach CAI
w przypadku imprez Mistrzowskich również konia rezerwowego
-uczestniczyć w Mistrzostwach Polski
-uczestniczyć w Zawodach Międzynarodowych rangi CAI***
-uczestniczyć w obowiązkowych startach wyznaczonych przez Menadżera Dyscypliny
-posiadać aktualną licencję PZJ, również licencję FEI
-posiadać aktualne badania lekarskie.
2.6 .Do składu kadry narodowej Menadżer Dyscypliny może wyjątkowo wystąpić o powołanie
zawodników z pominięciem kryteriów podanych wyżej. Decyzja ta musi być umotywowana.
2.7 Jednym z kryterium wyboru zawodników do Kadry Narodowej jest powtarzalność wyników
i regularność startów oraz wyniki kwalifikacji rankingu zawodników zgodnie z regulaminem.
2.8 Do kadry narodowej mogą być powołani zawodnicy przebywający za granicą i posiadający
dostęp do koni zarejestrowanych i posiadających licencję FEI pod warunkiem przedstawienia
pisemnej zgody właściciela koni stawiających do dyspozycji zawodnika przez cały okres
przygotowawczy zarówno do startów obowiązkowych jak i do startów w składzie reprezentacji
3.Normy kwalifikacyjne Kadry Narodowej
3.1. Kadra Narodowa Seniorów - powyżej 21 roku życia spełniające poniższe warunki:
3.1. Kadra A
Do Kadry A powoływani są zawodnicy , których poziom wyników umożliwia udział indywidualny
bądź drużynowy w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata lub Zawodach CAIO****.
Zawodnicy w ukończonych zawodach międzynarodowych rangi CAI*** uzyskali minimum
trzykrotnie w danym roku kalendarzowym wynik w próbie ujeżdżenia poniżej 60 pkt
Są to zawodnicy, którzy wypełniły normę kwalifikacyjną FEI do startów w MŚ lub ME .
Uczestniczył w Mistrzostwach Polski poprzedzających nominację.
3.1.2. Kadra B
Do Kadry B powoływani są zawodnicy, których poziom osiąganych wyników na zawodach
międzynarodowych i krajowych daje perspektywę awansu do kadry A.
Są to zawodnicy, którzy w ukończonych zawodach krajowych lub międzynarodowych rangi CAI**
i CAI*** uzyskali minimum trzykrotnie w danym roku kalendarzowym wynik w próbie
ujeżdżenia poniżej 65 pkt.
w konkursach klasy C lub przejechali program FEI Nr3* B z wynikiem poniżej 65 pkt.
3.2. Kadra Narodowa Dzieci, Młody Powożący stanowią zawodnicy spełniający poniższe warunki:
Poziom wyników umożliwia udział indywidualny bądź drużynowy w Mistrzostwach Europy
lub Zawodów Międzynarodowych
Są to zawodnicy ,którzy na zawodach krajowych lub międzynarodowych uzyskali minimum
trzykrotnie w programach odpowiednio Nr.1 dla dzieci oraz w programach 4A młody
powożący i junior mniej niż 65 pkt w poprzednim i bieżącym sezonie , lub o wyższym stopniu
trudności i ukończyli zawody.
4. Zasady uczestnictwa w zawodach międzynarodowych i akcjach szkoleniowych w ramach Kadry
Narodowej
4.1. Ostateczny skład reprezentacji na imprezy międzynarodowe rangi mistrzowskiej Menadżer ustala
po konsultacji z trenerami, lekarzami weterynarii prowadzącymi zawodników .
4.2. O powołaniu do reprezentacji decyduje wyższa najniższa średnia z trzech najlepszych wyników
ze startów kontrolnych i obowiązkowych wyznaczonych przez menadżera w Planie Głównym.

uzyskane wyniki podstawą powołania do kadry w określonej kategorii wiekowej.
4.3. Składy reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej zatwierdza zarząd PZJ po
otrzymaniu propozycji od Menadżera Dyscypliny i akceptacji Dyrektora Sportowego PZJ
i przedkłada je do zatwierdzenia przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
4.4. PZJ współfinansuje przygotowania zawodników Kadry A do startu w imprezach głównych.
4.5. PZJ współfinansuje udział, zawodników Kadry A i B, w ustalonych z Menadżerem zawodach i akcjach
szkoleniowych, po przedstawieniu preliminarza kosztów i jego zatwierdzeniu przez Dyrektora
Sportowego PZJ.

5 . Prawa i obowiązki
5.1. Do obowiązków zawodników Kadry Narodowej należy godne reprezentowanie barw i symboli
Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Zawodnicy Kadry Narodowej są szczególnie zobowiązani do zachowania najwyższych standardów
etycznych, kultury osobistej, szacunku do wszystkich osób zaangażowanych w sporty konne,
przestrzegania zasad fair play oraz kodeksu postępowania zgodnego z dobrem konia.
5.3. Zawodnicy Kadry Narodowej powinni w sposób aktywny przyczyniać się do popularyzacji i rozwoju
dyscypliny powożenia poprzez udział w akcjach promujących dyscyplinę.
5.4. Menadżer dyscypliny powożenia ma prawo do wglądu w historię leczenia i opieki weterynaryjnej
koni zawodnika powołanego do Kadry. W przypadku kontuzji konia uniemożliwiającej starty
powyżej 3 miesięcy, menadżer po konsultacji z lekarzem prowadzącym ma prawo zawiesić parę w
Kadrze Narodowej do czasu wznowienia startów.
5.5. Zawodnicy należący do Kadry Narodowej muszą bezwzględnie pod rygorem usunięcia z Kadry
uczestniczyć w Mistrzostwach Polski i imprezach promujących jeździectwo na wniosek
i po uzgodnieniu z Menadżerem dyscypliny. Brak uczestnictwa w w.w imprezach powoduje
konieczność pisemnego wyjaśnienia przyczyn absencji Zarządowi PZJ.
5.6 Zawodnik ma obowiązek podpisać zgodę na udział w procesie szkoleniowym i starty w
zawodach ,jeżeli jest on właścicielem konia lub koni powołanych wraz z nim do kadry. Jeżeli
właścicielami koni są osoby trzecie zawodnik musi dysponować taka umową podpisaną z każdym z
nich.
5.7 Zawodnicy Kadry Narodowej uczestniczący w zawodach CAIO **** Mistrzostwach Europy ,
Mistrzostwach Świata (jako oficjalna Reprezentacja Polski) mają obowiązek używania tylko symboli
i barw narodowych. Niedopuszczalny jest ubiór z reklamami sponsorów prywatnych bez zgody
Zarządu PZJ.
5.8. Zawodnicy Kadry Narodowej mają prawo do używania symboli i barw Reprezentacji Narodowej.
Polski Związek Jeździecki będzie starał się zapewnić zawodnikom Kadry jak najlepsze warunki
rozwoju poprzez dofinansowywanie startów i szkoleń, pomoc w kwestiach logistycznych i
prawnych.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego w dniu ….............2017
równocześnie uchyla się dotychczasowe regulaminy.

