REGULAMIN POWOŁYWANIA REPREZENTACJI POLSKI
W DYSCYPLINIE WOLTYŻERKA NA ROK 2018
Par 1. Reprezentacja na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej
1. Do Reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej mogą być powoływani
zawodnicy, którzy są członkami Kadry Narodowej w odpowiedniej kategorii wiekowej,
spełniający kryteria wyznaczone przez Międzynarodową Federację Jeździecką oraz Komisję
Dyscypliny.
2. Gotowość do startu w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej, zawodnicy
potwierdzić muszą podczas startów kontrolnych.
3. O powołaniu do reprezentacji decyduje średnia dwóch najlepszych wyników w
poszczególnych kategoriach w wymienionych niżej startach kontrolnych.
4. Reprezentacja Narodowa powoływana jest w składzie:
4.1. maksymalnie 6 zawodników indywidualnych, w każdej kategorii wiekowej, z
podziałem na kobiety (3 zawodniczki) i mężczyzn (3 zawodników);
4.2. maksymalnie 2 par w każdej kategorii wiekowej;
4.3. maksymalnie jednego zespołu składającego się z 6 zawodników w kategorii seniorów
i jednego zespołu składającego się z 6 zawodników w kategorii juniorów.
5. PZJ współfinansuje udział zawodników Reprezentacji w zawodach międzynarodowych
rangi mistrzowskiej po przedstawieniu preliminarza kosztów przez Menadżera dyscypliny.
Par 2. Starty kontrolne na rok 2018
1. Seniorzy:
CVI3* Ermelo/Holandia 4-6.05.
CVI3* Frenstat pod Radhostem/Czechy 31.05-3.06.
CVI3* Pezinok/Słowacja 14-17.06.
2. Juniorzy:
CVIJ2* Ermelo/Holandia 4-6.05.
CVIJ2* Frenstat pod Radhostem/Czechy 31.05-3.06.
CVIJ2* Pezinok/Słowacja 14-17.06.
Par 3. Zadania wynikowe
1. Ostaterczny skład Reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej
proponuje Menadżer dyscypliny. Skład Reprezentacji zatwierdza Zarząd PZJ i przedkłada do
zatwierdzenia przez właściwe Ministerstwo.
2. Założone minimum, to dwa wyniki według poniższych norm na co najmniej dwóch z w/w
zawodów. Wyniki Zawodów Ogólnopolskich będą brane pod uwagę dodatkowo, jako
sprawdzian formy.
Normy kwalifikacyjne na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej w 2018 r.
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Ukończyć CVIJ2* z wynikiem końcowym min. 6,000
Ukończyć CVIJ2*/ME-J/MŚ-J, z wynikiem min. 6,500 w
dowolnej rundzie
Ukończyć CVIJ2*/CVI2* z wynikiem pierwszej rundy/MŚJ/ME-J w dowolnej rundzie min 6,500

3. W przypadku gdy liczba zawodników poszczególnych kategorii spełniających wymagania
kwalifikacyjne jest większa niż maksymalna liczba miejsc w danej kategorii, o wpisie
decyduje wyższy wynik uzyskany podczas startów kontrolnych.
Par 4. Prawa i obowiązki zawodników Reprezentacji Narodowej na zawody
międzynarodowe rangi mistrzowskiej
1. Do obowiązków zawodników należy godne reprezentowanie barw i symboli narodowych
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zawodnicy Reprezentacji 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. Zawodnik Reprezentacji 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).
W przypadku naruszenia przez zawodnika 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 Reprezentacji Narodowej.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego
U/1584/21/Z/2017. Równocześnie tracą moc wszelkie dotychczasowe regulaminy w tej
sprawie.

