NORMY KWALIFIKACYJNE POWOŁYWANIA DO KADRY
NARODOWEJ WKKW ORAZ PLAN ZGRUPOWAŃ I
STARTÓW
JUNIORZY
1. Do kadry A może zostać powołana para zawodnik - koń, która w poprzednim sezonie uzyskała
min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI w konkursie CCI1* oraz min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI w
konkursie CIC1*
2. Do kadry B może zostać powołana para zawodnik-koń , która w poprzednim sezonie uzyskała
min. 2 wyniki kwalifikacyjne FEI w konkursie CIC1*.
3. Korekta kadry narodowej obejmująca możliwość powołania nowych par, awansowania, bądź
usunięcia par będących już w kadrze zostanie przeprowadzona po 30.06.2016.
4. Podczas korekty kadry w powyższych terminach będą brane pod uwagę wyniki z zawodów CIC
1* uzyskane wyłącznie w roku przeprowadzenia korekty, a wynik z zawodów rangi CCI 1* może
przechodzić z roku poprzedniego.
5. Uzyskanie powyższych norm nie jest jednoznaczne z powołaniem do kadry narodowej.
6. W szczególnych przypadkach można powołać do kadry zawodnika niespełniającego
powyższych norm.
7. Zawodnicy powoływani są do kadry wyłącznie jako para koń i jeździec. Zawodnik może być
powołany do kadry z kolejnym koniem jeśli jako para spełniają ww. warunki .
8. Zawodnicy kadry narodowej mają prawo do udziału w zgrupowaniach kadry. Zawodnicy kadry A
mają pierwszeństwo udziału w treningach z Andreasem Dibowskim – trenerem konsultantem
kadry juniorów i młodych jeźdźców.
9. Na zgrupowania, pod warunkiem wolnych miejsc, zawodnik może przywieźć dodatkowego konia
nie odstającego poziomem wyszkolenia od poziomu prowadzonego zgrupowania. Decyzję
podejmuje w tej sprawie trener kadry w uzgodnieniu z menadżerem WKKW.
10. W okresie przygotowań do Mistrzostw Europy Juniorów zaleca się trenerom prowadzącym
zawodników kadry zaplanowanie minimum 2 startów, w zawodach w skokach na poziomie klasy
N, a także zaplanowania jednego startu zagranicznego.
11. Zawodnicy kadry narodowej są zobowiązani do wzięcia udziału w minimum dwóch
zaplanowanych zgrupowaniach kadry narodowej, oprócz zgrupowań obowiązkowych przed
wyjazdem na ME.
12. Szczegółowe badania zdrowia koni zostaną przeprowadzone podczas zgrupowań przez lekarza
weterynarii kadry narodowej.

13. Warunki finansowe poszczególnych akcji szkoleniowych i startów w zawodach
międzynarodowych zostaną podane po zatwierdzeniu programu przygotowań przez Zarząd PZJ
i MSiT.

Skład reprezentacji na Mistrzostwa Europy Juniorów
Reprezentację na ME powołuje Zarząd PZJ na wniosek Komisji WKKW i trenera kadry po
Mistrzostwach Polski Juniorów. Aby wystartować w ME zawodnik musi posiadać kwalifikacje FEI, a
także powinien w sezonie rozgrywania ME uzyskać minimum 2 wyniki w konkursach CIC1* / CCI1*
na poziomie:
 do 60 punktów karnych w próbie ujeżdżenia;
 0 punktów za błędy na przeszkodach i maksymalnie 30 sekund spóźnienia w próbie
terenowej;
 8 punktów za błędy na przeszkodach w próbie skoków.
Uzyskanie powyższych wyników nie gwarantuje prawa startu na ME.
W szczególnych przypadkach można powołać do reprezentacji na ME zawodnika niespełniającego
powyższych norm.

Plan zgrupowań i startów kadry narodowej juniorów
w sezonie 2016

DATA
22-24.01
12-14.02
14.02
12-13.03

MIEJSCE i CEL
zgrupowanie – Leszno
zgrupowanie – Racot
konferencja WKKW – Racot
zgrupowanie – Racot – trening krosowy

4-5.04
15-17.04

zgrupowanie – Strzegom – trening krosowy
zawody – Jaroszówka CIC 1* / CIC2*

29.04-01.05
27-29.05
07-08.06

zawody – Sopot CIC 1* / CIC2*
zawody – Baborówko CIC 1* / CIC2*lub CCI2*
zgrupowanie - trening krosowy – Baborówko

23-26.06
05-08.08

zawody – Strzegom CIC1* lub CCI1* / CIC2* lub CCI2*
zawody – Strzegom – Mistrzostwa Polski Juniorów CICJ1* i Młodych
Jeźdźców CICY 2* (po zawodach ostateczne zgłoszenia na Mistrzostwa
Europy)
zgrupowanie obowiązkowe dla par startujących w ME, badanie koni –
miejsce do ustalenia

22-24.08
2-4.09
14-17.09
22-26.09
30.09-02.10
14-16.10

zawody – Facimiech CIC1*/CCI1* - dla par nie startujących w ME
zgrupowanie obowiązkowe przed wyjazdem na ME – miejsce do ustalenia
Mistrzostwa Europy Juniorów WKKW CCI1* oraz Młodych Jeźdźców
CCI2* – Montelibretti – Włochy
zawody – Baborówko CIC1* i CIC2* – Finał Pucharu Polski WKKW – dla
par niestartujących w ME
zawody – Strzegom – CCI1* / CCI2* - dla par niestartujących w ME, które
nie zdobyły wyniku kwalifikacyjnego w CCI1* / CCI2* w trakcie sezonu

Uwaga – terminy i miejsca zgrupowań mogą ulec zmianie

MŁODZI JEŹDŹCY
1. Do kadry A może zostać powołana para zawodnik - koń, która w poprzednim sezonie uzyskała
min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI w konkursie CCI2* oraz min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI w
konkursie CIC2*
2. Do kadry B może zostać powołana para zawodnik-koń , która w poprzednim sezonie ukończyła
Mistrzostwa Europy Juniorów lub uzyskała min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI w konkursie CIC2*.
3. Korekta kadry narodowej obejmująca możliwość powołania nowych par, awansowania, bądź
usunięcia par będących już w kadrze zostanie przeprowadzona po 30.06.2016.
4. Podczas korekty kadry w powyższych terminach będą brane pod uwagę wyniki z zawodów CIC
2* uzyskane wyłącznie w roku przeprowadzenia korekty, a wynik z zawodów rangi CCI 2* może
przechodzić z roku poprzedniego.
5. Uzyskanie powyższych norm nie jest jednoznaczne z powołaniem do kadry narodowej.
6. W szczególnych przypadkach można powołać do kadry zawodnika nie spełniającego
powyższych norm.
7. Zawodnicy powoływani są do kadry wyłącznie jako para koń i jeździec. Zawodnik może być
powołany do kadry z kolejnym koniem jeśli jako para spełniają ww. warunki .
8. Zawodnicy kadry narodowej mają prawo do udziału w zgrupowaniach kadry. Zawodnicy kadry A
mają pierwszeństwo udziału w treningach z Andreasem Dibowskim – trenerem konsultantem
kadry juniorów i młodych jeźdźców.
9. Na zgrupowania, pod warunkiem wolnych miejsc, zawodnik może przywieźć dodatkowego konia
nie odstającego poziomem wyszkolenia od poziomu prowadzonego zgrupowania. Decyzję
podejmuje w tej sprawie trener kadry w uzgodnieniu z menadżerem WKKW.
10. W okresie przygotowań do Mistrzostw Europy Młodych Jeźdźców zaleca się trenerom
prowadzącym zawodników kadry zaplanowanie minimum 2 startów, w zawodach w skokach na
poziomie klasy N
11. Zawodnicy kadry narodowej są zobowiązani do wzięcia udziału w minimum dwóch
zaplanowanych zgrupowaniach kadry narodowej, oprócz zgrupowań obowiązkowych przed
wyjazdem na ME.
12. Szczegółowe badania zdrowia koni zostaną przeprowadzone podczas zgrupowań przez lekarza
weterynarii kadry narodowej.
13. Warunki finansowe poszczególnych akcji szkoleniowych i startów w zawodach
międzynarodowych zostaną podane po zatwierdzeniu programu przygotowań przez Zarząd PZJ
i MSiT.

Skład reprezentacji na Mistrzostwa Europy Młodych Jeźdźców
Reprezentację na ME powołuje Zarząd PZJ na wniosek Komisji WKKW i trenera kadry po
Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców. Aby wystartować w ME zawodnik musi posiadać
kwalifikacje FEI, a także powinien w sezonie rozgrywania ME uzyskać minimum 2 wyniki w
konkursach CIC2* / CCI2* na poziomie:
 do 60 punktów karnych w próbie ujeżdżenia;
 0 punktów za błędy na przeszkodach i maksymalnie 30 sekund spóźnienia w próbie
terenowej;
 8 punktów za błędy na przeszkodach w próbie skoków.
Uzyskanie powyższych wyników nie gwarantuje prawa startu na ME.
W szczególnych przypadkach można powołać do reprezentacji na ME zawodnika niespełniającego
powyższych norm.

Plan zgrupowań i startów kadry narodowej młodych
jeźdźców sezonie 2016
DATA
22-24.01
12-14.02
14.02
12-13.03

MIEJSCE i CEL
zgrupowanie – Leszno
zgrupowanie – Racot
konferencja WKKW – Racot
zgrupowanie – Racot – trening krosowy

4-5.04
15-17.04

zgrupowanie – Strzegom – trening krosowy
zawody – Jaroszówka CIC 2*

29.04-01.05
27-29.05
07-08.06

zawody – Sopot CIC 2*
zawody – Baborówko CCI2* lub CIC 2*
zgrupowanie - trening krosowy – Baborówko

23-26.06
05-08.08

zawody – Strzegom CCI2* lub CIC2*
zawody – Strzegom – Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców CIC2 (po
zawodach ostateczne zgłoszenia na Mistrzostwa Europy Młodych
Jeźdźców)
zgrupowanie obowiązkowe dla par startujących w ME, badanie koni –
miejsce do ustalenia

22-24.08
14-17.09
22-26.09
30.09-02.10
14-16.10

zgrupowanie obowiązkowe przed wyjazdem na ME – miejsce do ustalenia
Mistrzostwa Europy Młodych Jeźdźców WKKW CCI2* – Montelibretti –
Włochy
zawody – Baborówko CIC2* – Finał Pucharu Polski WKKW – dla par
niestartujących w ME
zawody – Strzegom – CCI2* - dla par niestartujących w ME, które nie
zdobyły wyniku kwalifikacyjnego w CCI2* w trakcie sezonu

Uwaga – terminy i miejsca zgrupowań mogą ulec zmianie

KUCE
1. Do kadry A może zostać powołana para zawodnik-kuc, która w poprzednim sezonie uzyskała
kwalifikacje do udziału ME tj. uzyskała min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI w konkursie CCIP2* lub
min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI w konkursie CIC1*/ CCI1*
2. Do kadry B może zostać powołana para zawodnik-kuc, która w poprzednim sezonie uzyskała
min. 2 wyniki kwalifikacyjne w konkursie CNC P.
3. Korekta kadry narodowej obejmująca możliwość powołania nowych par, awansowania, bądź
usunięcia par będących już w kadrze zostanie przeprowadzona po 30.06.2016.
4. Podczas korekty kadry w powyższych terminach będą brane pod uwagę wyniki z zawodów CNC
P uzyskane wyłącznie w roku przeprowadzenia korekty, a wynik z zawodów rangi CCIP2* lub
CIC1* może przechodzić z roku poprzedniego.
5. Uzyskanie powyższych norm nie jest jednoznaczne z powołaniem do kadry narodowej.
6. W szczególnych przypadkach można powołać do kadry zawodnika nie spełniającego
powyższych norm.
7. Zawodnicy powoływani są do kadry wyłącznie jako para koń i jeździec. Zawodnik może być
powołany do kadry z kolejnym koniem jeśli jako para spełniają ww. warunki .
8. Zawodnicy kadry narodowej mają prawo do udziału w zgrupowaniach kadry.
9. Na zgrupowania, pod warunkiem wolnych miejsc, zawodnik może przywieźć dodatkowego konia
nie odstającego poziomem wyszkolenia od poziomu prowadzonego zgrupowania. Decyzję
podejmuje w tej sprawie trener kadry w uzgodnieniu z menadżerem WKKW.
10. W okresie przygotowań do Mistrzostw Europy Kuców zaleca się trenerom prowadzącym
zawodników kadry zaplanowanie minimum 2 startów, w zawodach w skokach na poziomie klasy
P
11. Warunki finansowe poszczególnych akcji szkoleniowych i startów w zawodach
międzynarodowych zostaną podane po zatwierdzeniu programu przygotowań przez Zarząd PZJ
i MSiT.

Skład reprezentacji na Mistrzostwa Kuców
Mistrzostwa Europy Kuców 2016 odbędą się w:
Aarhus, Vilhelmsborg - DEN - 7-21.08.2016 - CH-EU-P-C2*
Reprezentację na ME powołuje Zarząd PZJ na wniosek Komisji WKKW i trenera kadry. Aby
wystartować w ME zawodnik musi posiadać kwalifikacje FEI. Uzyskanie kwalifikacji FEI nie
gwarantuje prawa startu na ME.

