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Artykuł 1 WPROWADZENIE
1. Niniejszy regulamin określa zasady powoływania zawodników w parze z koniem (dalej para) do
składu Kadry Narodowej oraz Reprezentacji w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne w Polskim Związku
Jeździeckim.
2. Nadrzędnym celem Kadry Narodowej jest reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej na arenie
międzynarodowej.

Artykuł 2 STRUKTURA KADRY NARODOWEJ
1. Kadra Narodowa powoływana jest raz w roku na okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
2. Zmiany w składzie Kadry mogą być dokonywane w ciągu całego roku na podstawie oceny realizacji
planu startów oraz osiągniętych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i
krajowym lub innych zdarzeń, mogących mieć wpływ na dyspozycyjność do startu w zawodach
międzynarodowych pary.
3. Do Kadry Narodowej powoływanych jest nie więcej niż 10 najlepszych par w dyscyplinie Sportowe
Rajdy Konne.
4. Kadra A i B może liczyć maksymalnie po 5 par.
5. Do kadry A powoływani są zawodnicy dysponujący koniem lub końmi, na których poziom
osiąganych wyników umożliwia im udział w Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Świata (zał. II).
Do kadry B powoływani są zawodnicy dysponujący koniem lub końmi, na których poziom osiąganych
wyników umożliwia im udział w zawodach CEI 3* (seniorzy) i CEI2* (juniorzy i młodzi jeźdźcy). (zał. II).
6. Kadra A i B powołana jest w następujących kategoriach:
• seniorzy;
• juniorzy i młodzi jeźdźcy.
7. Zarząd PZJ może podjąć decyzję o współfinansowaniu startu Kadry A w imprezach głównych oraz
startów zagrywających do imprezy głównej zawodników Kadry A i B a także w akcjach szkoleniowych
po przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji dyscypliny preliminarza kosztów.

Artykuł 3 PROCES POWOŁYWANIA DO KADRY NARODOWEJ
1. Nominację do Kadry Narodowej może otrzymać zawodnik, który
• posiada polskie obywatelstwo,
• osiągnął normy kwalifikacyjne dla Kadry A lub B,
• w ciągu 12 miesięcy poprzedzających powołanie osiągnął wyniki, dające podstawę wnioskować, że
zostaną one utrzymane lub poprawione w kolejnym okresie startowym,
• dysponuje koniem lub stawką koni (deklarację zał. I) posiadających normy kwalifikacyjne dla Kadry
A lub B oraz posiada podpisaną zgodę na dysponowanie nimi, jeśli właścicielem/właścicielami są
osoby trzecie,
• posiada aktualną licencję PZJ,
• podpisał Deklarację Członka Kadry Narodowej SRK (zał. I)
2. Spełnienie przez zawodnika norm kwalifikacyjnych nie jest jednoznaczne z powołaniem do Kadry
Narodowej.
3. Przewodniczący Komisji dyscypliny może wyjątkowo wnioskować o powołanie zawodnika do składu
Kadry Narodowej z pominięciem kryteriów podanych wyżej. Decyzja ta musi być pisemnie
umotywowana.
4.Powołanie do Kadry Narodowej zatwierdza Zarząd PZJ na wniosek Przewodniczącego Komisji
dyscypliny uzgodniony z Dyrektorem Sportowym PZJ.

Artykuł 5 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KADRY NARODOWEJ
1. Zawodnicy Kadry Narodowej:
- mają prawo do używania symboli i barw Reprezentacji Narodowej,
- mają obowiązek uczestniczenia w zgrupowaniach i szkoleniach organizowanych
przez PZJ,
- mają obowiązek uczestniczyć w Mistrzostwach Polski,
- w momencie powołania do Reprezentacji Polski mają obowiązek uczestniczyć w
ME/MŚ,
- mają obowiązek udzielić informacji na temat swoich planów startowych.
2. Brak udziału w MP powoduje konieczność złożenia Zarządowi pisemnego wyjaśnienia przyczyn
absencji. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje usunięcie zawodnika z kadry.
3. Z obowiązku startu w Mistrzostwach Polski, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji
dyscypliny, zwolnieni są zawodnicy przygotowujący się do startu w ME/MŚ.
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4. Zawodnicy Kadry Narodowej są szczególnie zobowiązani do zachowania najwyższych standardów
etycznych, kultury osobistej, szacunku wobec wszystkich osób zaangażowanych w sporty konne,
przestrzegania zasad fair play oraz kodeksu postępowania zgodnego z dobrostanem konia.
5. Zawodnicy Kadry Narodowej powinni w sposób aktywny przyczyniać się do popularyzacji i rozwoju
dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych.
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Załącznik nr I

DEKLARACJA CZŁONKA KADRY NARODOWEJ SRK
Imię i nazwisko: …………………………………….
Klub: …………………………………….
Kategoria: …………………………………….
Koń podstawowy:.............................................
Pozostałe konie w dyspozycji: …………………………………….
Będąc zawodnikiem Polskiego Związku Jeździeckiego, niniejszym deklaruję wolę
reprezentowania Rzeczypospolitej Polski, jako członek Kadry Narodowej dyscypliny
Sportowe Rajdy Konne w …………... roku.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Powołania Zawodników Do
Kadry Narodowej SRK oraz normami kwalifikacyjnymi. Akceptuję ich treść.
Oświadczam, iż dysponuję koniem/ końmi zdolnym/i do udziału w procesie
szkoleniowym oraz w zawodach na poziomie określonym przez normy kwalifikacyjne
do Kadry Narodowej SRK. W załączeniu przedstawiam moje plany startowe na rok
2018 oraz oświadczenia właściciela/właścicieli konia/koni
przekazanego/przekazanych do mojej dyspozycji.
Zobowiązuję się do godnego reprezentowania barw i symboli Rzeczypospolitej
Polskiej.
……………………….…
miejsce i data

………………………………
podpis zawodnika/ opiekuna prawnego
w przypadku zawodnika niepełnoletniego
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Załącznik nr II

NORMY KWALIFIKACYJNE DLA KADRY A i B
ZAWODNICY:
Kadra A Seniorzy
- aktualna kwalifikacja do startu w ME/MŚ,
Kadra A Juniorzy
- aktualna kwalifikacja do startu w ME,/MŚ Juniorów i Młodych Jeźdźców,
Kadra B Seniorzy
- aktualna kwalifikacja do startu w zawodach rangi CEI3*,
Kadra B Juniorzy
- aktualna kwalifikacja do startu w zawodach rangi CEI2*.
KONIE W DYSPOZYCJI:
Kadra A Seniorzy
- aktualna kwalifikacja do startu w ME/MŚ,
Kadra A Juniorzy
- aktualna kwalifikacja do startu w ME/MŚ Juniorów i Młodych Jeźdźców,
Kadra B Seniorzy
– aktualna kwalifikacja do startu w zawodach rangi CEI3*,
Kadra B Juniorzy
- aktualna kwalifikacja do startu w zawodach rangi CEI2*.
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