REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W DYSCYPLINIE
WOLTYŻERKA
Par.1 Cele Kadry Narodowej
1.
Celem Kadry Narodowej jest reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej
podczas imprez sportowych na arenie międzynarodowej, ze szczególnym
uwzględnieniem imprez rangi mistrzowskiej.
2.
Kadra Narodowa, dla poszczególnych kategorii wiekowych, reprezentuje kraj
w szczególności poprzez udział w następujących startach głównych:
2.1.
Seniorzy: Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata
2.2.
Juniorzy: Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata
Par. 2 Podział Kadry Narodowej
1.
Kadra Narodowa jest powoływana w podziale na grupy A i B.
2.
Kadra Narodowa ma na celu wyłonienie zawodników indywidualnych, par i
zespołów, którzy mogą reprezentować kraj na zawodach międzynarodowych rangi
mistrzowskiej.
3.
Kadra A składa się z:
3.1.
maksymalnie 6 zawodników indywidualnych, w każdej kategorii wiekowej, z
podziałem na kobiety (3 zawodniczki) i mężczyzn (3 zawodników).
3.2.
Maksymalnie 2 pary w każdej kategorii wiekowej.
3.3.
Maksymalnie jeden zespół, składający się z 6 zawodników.
4.
Kadra B ma na celu wyłonienie zawodników indywidualnych, par i zespołu,
których wyniki predysponują do awansu do Kadry Narodowej A. Zawodnicy Kadry B
maja prawo do reprezentowania kraju w zawodach międzynarodowych.
5.
Kadra B składa się z:
5.1.
maksymalnie 6 zawodników indywidualnych, w każdej kategorii wiekowej, z
podziałem na kobiety (3 zawodniczki) i mężczyzn (3 zawodników).
5.2.
Maksymalnie 2 pary w każdej kategorii wiekowej.
5.3.
Maksymalnie jeden zespół, składający się z 6 zawodników.
6.
Zadaniem Kadry Narodowej jest między innymi promowanie i popularyzacja
dyscypliny woltyżerki.
Par. 3 Zasady powoływania do Kadry Narodowej
1.
Kadra Narodowa A i B jest powoływana przez Zarząd PZJ na wniosek
Menadżera dyscypliny, raz w roku, od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia.
2.
Menadżer dyscypliny proponuje do składu Kadry Narodowej A i B
zawodników posiadających polskie obywatelstwo, których wyniki, uzyskane w roku
poprzedzającym powołanie, spełniają normy kwalifikacyjne powołania do kadry.
3.
Zmiany w składzie Kadry Narodowej A i B mogą być dokonywane przez
Zarząd PZJ, na wniosek Menedżera Dyscypliny, co trzy miesiące, na podstawie
osiągniętych wyników sportowych według norm kwalifikacyjnych we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym (kadra A i B) i ogólnopolskim
(kadra B).
Par. 4 Wymogi kwalifikacyjne
1.
Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej zobowiązani są spełniać
jednocześnie wszystkie wymienione poniżej kryteria:
1.1. Spełniać normy kwalifikacyjne powołania do Kadry Narodowej

1.2. Posiadać aktualną licencję PZJ i FEI dla zawodnika
1.3. Uczestniczyć w obowiązkowych startach wyznaczonych przez Menadżera
dyscypliny (jeżeli takowe zostaną wyznaczone)
1.4. Posiadać aktualne badania lekarskie
1.5. Podpisać umowę z PZJ, określającą zasady uczestnictwa w Kadrze Narodowej
(załączniku nr 1).
2.
Do Kadry Narodowej mogą być powoływani zawodnicy przebywający i
trenujący zagranicą na koniach z licencją FEI.
3.
W przypadku gdy liczba zawodników poszczególnych kategorii, spełniających
wymagania kwalifikacyjne jest większa niż maksymalna liczba miejsc w Kadrze
Narodowej w danej kategorii, o wpisie do Kadry Narodowej decyduje wyższy wynik
uzyskany na zawodach wyższej rangi. W sytuacji równych wyników kandydatów,
kryterium decydującym powołania do KN jest ranga zawodów, na których wynik
został osiągnięty, w kolejności:
a)
wynik uzyskany na zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej
b)
wynik uzyskany na zawodach międzynarodowych
c)
wynik uzyskany na zawodach ogólnopolskich
Par. 5 Normy kwalifikacyjne powoływania zawodników do Kadry Narodowej
Kadra A
Kadra B
Ukończyć
CVI3*/ME/MŚ
z
wynikiem
Ukończyć
seni
zespół
końcowym min. 6,000
CVI2*/CVI1*/
orzy
ZO-EAz3*/Az2* z
wynikiem
końcowym
min. 6,000
Ukończyć CVI2*/ME/MŚ, z wynikiem
Ukończyć
pary
końcowym min. 6,300
CVI1*/ZO-EAp2*/Ap1* z
wynikiem
końcowym
min. 6,300
Ukończyć CVI3*/CVI2*/ME/MŚ, z
Ukończyć
indywidualni
wynikiem pierwszej rundy min. 6,000
CVI1*/ZO-EAi3*/Ai2* z
wynikiem
końcowym
min. 6,300
Ukończyć CVIJ2*/ME-J/MŚ-J, z
Ukończyć
juni
zespół
wynikiem końcowym min. 6,000
CVIJ1*/ZO-Eorzy
Bz2*/Bz1* z
wynikiem
końcowym
min. 6,000
Ukończyć CVIJ2*/ME-J/MŚ-J, z
Ukończyć
pary
wynikiem końcowym min. 6,300
CVIJ1*/ZO-EBp2*/Bp1* z
wynikiem
końcowym

min. 6,300
Ukończyć ZOE-Bi2*/Bi1* z
wynikiem
końcowym
min. 6,300
1.
Powyższe wyniki muszą być uzyskane w roku kalendarzowym bezpośrednio
poprzedzającym powołanie do Kadry Narodowej.
2.
Menadżer dyscypliny może w wyjątkowych przypadkach wystąpić z
wnioskiem o powołanie zawodników do Kadry Narodowej, mimo iż nie spełniają oni
kryteriów podanych powyżej. Wniosek taki wymaga pisemnego uzasadnienia.
Par. 6 Zasady uczestnictwa w startach głównych i akcjach szkoleniowych w ramach
Kadry Narodowej
1.
Ostateczny skład reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi
mistrzowskiej proponuje Menadżer dyscypliny, na podstawie kryteriów określonych
w Regulaminie powoływania reprezentacji, na dany rok. Skład reprezentacji
zatwierdza Zarząd PZJ i przedkłada do zatwierdzenia przez właściwe Ministerstwo.
2.
Każdy start główny musi być poprzedzony startami kontrolnymi.
Obowiązkowe starty kontrolne wyznacza Menadżer dyscypliny. Może on również
wyznaczyć termin dodatkowego startu kontrolnego bądź nie wyznaczać startów
obowiązkowych.
3.
PZJ współfinansuje przygotowania zawodników Kadry A do startu w
imprezach głównych.
4.
PZJ współfinansuje udział zawodników Kadry A i B w ustalonych z
Menadżerem zawodach i akcjach szkoleniowych, po przedstawieniu preliminarza
kosztów.
Par. 7 Prawa i obowiązki
1.
Do obowiązków zawodników Kadry Narodowej należy godne reprezentowanie
barw i symboli narodowych Rzeczpospolitej Polskiej.
2.
Zawodnicy Kadry Narodowej są szczególnie zobowiązani do zachowania
najwyższych standardów etycznych, kultury osobistej, szacunku do wszystkich osób
zaangażowanych w sporty konne, przestrzegania zasady fair play oraz kodeksu
postępowania zgodnego z dobrem konia.
3.
Zawodnicy Kadry Narodowej powinni w sposób aktywny przyczyniać się do
popularyzacji i rozwoju dyscypliny woltyżerki, poprzez udział w akcjach promujących
dyscyplinę.
4.
Zawodnik Kadry Narodowej (w przypadku zawodnika-członka zespołu lub
pary może to być trener lub lonżujący) ma obowiązek zawiadomienia Menadżera
dyscypliny, jeżeli z powodów zdrowotnych lub innych przyczyn osobistych, a także z
powodu kontuzji lub choroby konia, nie będzie brał udziału w zawodach lub
szkoleniach. Menadżer ma prawo w takim przypadku zawiesić zawodnika/parę/zespół
w Kadrze Narodowej do czasu wznowienia startów.
5.
Zawodnicy Kadry Narodowej mają prawo do używania symboli i barw
Reprezentacji Narodowej.
indywidualni

Ukończyć CVIJ2*/CVIJ1*/ME-J/MŚ-J, z
wynikiem pierwszej rundy min. 6,000

6.
Zawodnicy Kadry Narodowej muszą bezwzględnie, pod rygorem usunięcia z
Kadry, uczestniczyć w imprezach promujących jeździectwo, a w szczególności
dyscyplinę woltyżerki, na wniosek i po uzgodnieniu z Menadżerem dyscypliny.
7.
Członek Kadry Narodowej udostępnia , na zasadach wyłączności, swój
wizerunek w stroju reprezentacji Kraju, Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu, który
jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych, w
zakresie wyznaczonym przez przepisy PZJ lub FEI oraz wyraża zgodę na
rozpowszechnianie swojego wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631, z późn. zm.2).
8.
W przypadku naruszenia przez członka Kadry Narodowej postanowień
niniejszego regulaminu, przepisów ustawy o sporcie, umów zawartych z PZJ,
stwierdzenia pozytywnych wyników badań antydopingowych bądź orzeczenia
dyscyplinarnego, Zarząd PZJ może odwołać zawodnika ze składu Kadry Narodowej.
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego
uchwałą U/1583/21/Z/2017. Równocześnie tracą moc wszelkie dotychczasowe
regulaminy w tej sprawie.

