REGULAMIN
powoływania zawodników do kadry narodowej seniorów w
konkurencji Skoki Przez Przeszkody w Polskim Związku
Jeździeckim

1. Kadrę Narodową Seniorów stanowią zawodnicy spełniający poniższe warunki Regulaminu:
•

Kadra Narodowa A
Do kadry A powoływani są zawodnicy posiadający stawkę koni, na których poziom
osiąganych wyników umożliwia im udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, CSIO4*, CSI4* (Duże Rundy).

•

Kadra Narodowa B
Do kadry B powoływani są zawodnicy posiadający stawkę koni, na których poziom
osiąganych wyników umożliwia im udział w zawodach międzynarodowych w
konkursach DR podczas min CSI3*, CSIO3* (Duże Rundy).

Kryteria wg tabeli.
SENIORZY
CSIO5*, CSI5*, CSIO4*, CSI4*
PN
GP
DR
CSIO3*, CSI3*
PN
GP
DR
CSI2*-W
GP
CSI2*, ZO3*
GP
Mistrzostwa Polski Seniorów
Konkursy 150cm

KADRA A

KADRA B

4/4 pkt. karnych
4 pkt. w przejeździe
podstawowym
0 pkt. karnych w konkursach
klasycznych o wys. 150 cm.

4/8 lub 8/4 pkt. karnych
8 pkt. karnych w przejeździe
podstawowym
4 pkt. karnych w konkursach
klasycznych o wys. 150 cm.

0/4 lub 4/0 pkt. karnych
0 pkt. karnych w przejeździe
podstawowym
0 pkt. karnych w konkursach
klasycznych o wys. 150 cm.

4/4 pkt. karnych
4 pkt. karnych w przejeździe
podstawowym
4 pkt. karnych w konkursach
klasycznych o wys. 150 cm.

0 pkt. karnych

4 pkt. karnych
0 pkt. karnych w konkursach
klasycznych o wys. 150 cm.

0 pkt. karnych

4 pkt. karnych

Minimalne trzykrotne powtórzenie wyniku w półroczu poprzedzającym powołanie do KN lub
pięciokrotnie w ciągu roku. Dopuszczalne przekroczenie normy czasu o 1 pkt. w konkursach GP i PN na
zawodach CSIO .

•
•

Kadra narodowa Seniorów powoływana jest raz w roku na okres od 1 stycznia do 31
grudnia.
Głównym kryterium powoływania do Kadry Narodowej jest kryterium wynikowe i
dyspozycyjność pary koń/jeździec w perspektywie startów międzynarodowych.

2. Trener Kadry powołuje w skład Kadry Narodowej zawodników, których wyniki uzyskane w
półroczu poprzedzającym moment powołania, dają podstawę do ich poprawy lub
utrzymania w kolejnym okresie startowym.
•

•
•

Zmiany w składzie Kadry mogą być dokonywane co trzy miesiące na podstawie oceny
realizacji planu szkoleniowego i rozliczenia postawionych zadań w poprzednim okresie
oraz osiągniętych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i
krajowym lub innych zdarzeń, mogących mieć wpływ na dyspozycyjność do startu w
zawodach międzynarodowych pary koń/jeździec.
Dokładna liczba członków Kadry Narodowej danej grupy wiekowej wynika z potrzeb
szkoleniowych i możliwości finansowych PZJ.
Kadrę Narodową Seniorów zatwierdza Zarząd PZJ na wniosek Trenera Kadry
uzgodniony z Dyrektorem Sportowym PZJ.

3. Zawodnicy powoływani do kadry narodowej powinni spełniać wymogi stawiane przed nimi
przez PZJ, tzn.:
•
•
•
•
•

Posiadać obywatelstwo polskie i aktualną licencję PZJ i FEI.
Brać udział w Mistrzostwach Polski.
Złożyć deklarację uczestnictwa w procesie szkoleniowym.
Osiągać określone wyniki w zawodach wskazanych na każdy rok przez PZJ, ustalonych
z menadżerem/trenerem kadry.
Uczestniczyć w zgrupowaniach organizowanych przez PZJ prezentować odpowiednią
postawę i zdyscyplinowanie.

4. Powoływanie do reprezentacji na zawody międzynarodowe.
•

Do reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej oraz na zawody
oficjalne KN powołuje Trener Kadry Narodowej w oparciu o wyniki osiągnięte na
zawodach poprzedzających lub w wyznaczonych zawodach kwalifikacyjnych.

5. Przez reprezentowanie barw narodowych w zawodach międzynarodowych należy rozumieć
udział zawodników w:
•
•

Mistrzostwach Świata i Pucharze Świata Seniorów
Mistrzostwach Europy Seniorów oraz we wskazanych zawodach międzynarodowych –
CSIO, CSI.

6. Zatwierdzanie reprezentacji narodowej Seniorów:
•

•

Składy reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej zatwierdza
Zarząd PZJ po otrzymaniu propozycji od Trenera Kadry Narodowej i przedkłada je do
zatwierdzenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Składy reprezentacji na oficjalne i kontrolne zawody międzynarodowe ustala Trener
Kadry i zatwierdza Zarząd PZJ lub Dyrektor Sportowy na wniosek trenera kadry.

7. PZJ finansuje przygotowania zawodników wytypowanych przez Trenera Kadry do startu w
imprezie głównej, do poziomu przyznanej na ten cel dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz określonej przez Zarząd dotacji z dochodów własnych, wynikającej z
możliwości finansowych PZJ.

