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Polski Związek Jeździecki może wywalczyć dla Polski trzy miejsca do rywalizacji drużynowej na Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio w następujących dyscyplinach olimpijskich: Ujeżdżenie, Skoki przez Przeszkody i
Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego.
W rywalizacji indywidualnej Polski Związek Jeździecki może uzyskać kwalifikacje poprzez Ranking Olimpijski, ale
nie jest to miejsce dla Polski tylko dla reprezentującego Polskę zawodnika, który tą kwalifikację uzyskał.
Miejsca dla Polski wywalczone do rywalizacji drużynowej będą obsadzane w olimpijskich dyscyplinach jeździeckich
tylko przez pary, które uzyskają olimpijskie minimum kwalifikacyjne (Minimum Eligibility Requirements- MER).
Reprezentacje olimpijskie i decyzje o ich udziale w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio – 2020 w dyscyplinach
jeździeckich zatwierdza Zarząd PZJ, a następnie Zarząd PKOL.
Zawodnicy, którzy brali bezpośredni udział w uzyskaniu kwalifikacji olimpijskiej dla Polski do rywalizacji w
drużynowym konkursie igrzysk olimpijskich w Tokio 2020 nie mają zagwarantowanego prawa udziału w polskiej
reprezentacji olimpijskiej na igrzyska olimpijskie w Tokio 2020.
W poszczególnych dyscyplinach miejsca w olimpijskiej drużynowej reprezentacji Polski będą obsadzane według
następujących kryteriów:

I.

Ujeżdżenie

Selekcja par do polskiej reprezentacji olimpijskiej w klasyfikacji drużynowej będzie oparta o wyniki osiągnięte we
wskazanych 4 zawodach, obligatoryjnych dla wszystkich ubiegających się o awans do polskiej reprezentacji
olimpijskiej. Zawody te muszą być rozegrane w ciągu 2019 roku.
Będą brane pod uwagę 4 najlepsze wyniki konkursów Grand Prix, w tym co najmniej jeden wynik musi być uzyskany
w zawodach CDI4* lub wyższej rangi.
Ponadto o powołaniu do reprezentacji olimpijskiej decydować będzie aktualna forma sportowa i stan zdrowotności
koni. Konie będą przebadane przez Lekarza Weterynarii wskazanego przez Polski Związek Jeździecki.
Jedno miejsce w ekipie jest zarezerwowane jako miejsce trenerskie, które nie musi być wykorzystane.
Zastosowanie miejsca trenerskiego musi być uzasadnione pisemnie i zatwierdzone przez Zarząd PZJ uchwałą.

II.

Skoki Przez Przeszkody

Selekcja par do polskiej reprezentacji olimpijskiej w klasyfikacji drużynowej będzie oparta o wyniki osiągnięte w
rankingu opracowanym według poniżej przedstawionych zasad.
Punkty do rankingu przyznawane będą za wyniki w konkursach o Puchar Narodów i Grand Prix rozgrywanych w
okresie 2019 roku według następującego klucza:
CSI3* - GP – 0 pkt. karnych – 15 pkt. bonifikacyjnych
CSI4*- GP – 0 pkt. karnych – 25 pkt. bonifikacyjnych
CSI5* - GP – 0 pkt. karnych – 35 pkt. bonifikacyjnych
CSIO3* -

GP – 0 pkt. karnych – 15 pkt. bonifikacyjnych
PN –
0/0 pkt. karnych – 30 pkt. bonifikacyjnych
0/4 lub 4/0 pkt. karnych - 20 pkt. bonifikacyjnych
CSIO4* GP – 0 pkt. karnych – 25 pkt. bonifikacyjnych
PN –
0/0 pkt. karnych – 50 pkt. bonifikacyjnych
0/4 lub 4/0 pkt. karnych - 40 pkt. bonifikacyjnych
do 8 pkt. w obu nawrotach – 15 pkt. bonifikacyjnych
CSIO5* GP – 0 pkt. karnych – 35 pkt. bonifikacyjnych
PN –
0/0 pkt. karnych – 70 pkt. bonifikacyjnych
0/4 lub 4/0 pkt. karnych - 50 pkt. bonifikacyjnych
do 8 pkt. w obu nawrotach – 25 pkt. bonifikacyjnych.
Do rankingu będą brane pod uwagę 4 najlepsze wyniki.
W przypadku równej ilości punktów bonifikacyjnych o miejscu w olimpijskiej drużynowej reprezentacji Polski
zadecydują wyniki uzyskane w zawodach 5*. Jeżeli w danym przypadku nie będą odnotowane wyniki w zawodach
5* decydować będą wyniki uzyskane w zawodach 4*. Jeżeli w danym przypadku nie będą odnotowane wyniki w
zawodach 4* decydować będą wyniki uzyskane w zawodach 3*.
Ponadto o powołaniu do reprezentacji olimpijskiej decydować będzie aktualna forma sportowa i stan zdrowotności
koni. Konie będą przebadane przez Lekarza Weterynarii wskazanego przez Polski Związek Jeździecki.
Jedno miejsce w ekipie jest zarezerwowane jako miejsce trenerskie, które nie musi być wykorzystane.
Zastosowanie miejsca trenerskiego musi być uzasadnione pisemnie i zatwierdzone przez Zarząd PZJ uchwałą.

III.

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego - WKKW

Selekcja par do polskiej reprezentacji olimpijskiej w klasyfikacji drużynowej będzie oparta o wyniki osiągnięte w
zawodach 4*, w sezonie 2019 i 2020. Zawodnicy starający się o awans do reprezentacji narodowej muszą uzyskać
minimum:
CCI4*-L – min 1 raz wynik kwalifikacyjny FEI
CCI4-S – min. 3 razy wynik kwalifikacyjny FEI w tym minimum jeden uzyskany poza granicami kraju
Będą brane pod uwagę cztery najlepsze wyniki w zawodach na poziomie 4*, w tym co najmniej jeden wynik musi
być uzyskane w zawodach rangi CCI4*-L lub wyższej.
W sezonie 2020 zawodnicy będą mogli uzyskiwać wyniki kwalifikacyjne tylko w zawodach wskazanych przez
Trenera Kadry w Indywidualnych planach przygotowań do IO.
Ponadto o powołaniu do reprezentacji olimpijskiej decydować będzie aktualna forma sportowa i stan zdrowotności
koni. Konie będą przebadane przez Lekarza Weterynarii wskazanego przez Polski Związek Jeździecki.
Jedno miejsce w ekipie jest zarezerwowane jako miejsce trenerskie, które nie musi być wykorzystane.
Zastosowanie miejsca trenerskiego musi być uzasadnione pisemnie i zatwierdzone przez Zarząd PZJ uchwałą.

