REGULAMINU POWOŁYWANIA DO KADRY NARODOWEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
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§1
Niniejszy Regulamin określa zasady powoływania Kadr Narodowych we wszystkich dyscyplinach
objętych właściwością Polskiego Związku Jeździeckiego.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) „Kadrze Narodowej” – rozumie się przez to wytypowaną grupę jeźdźców wraz z ich końmi, z
wyjątkiem dyscypliny Powożenia, gdzie powoływani są powożący i konie zaprzęgowe oraz z
wyjątkiem Woltyżerki, gdzie powoływani są zawodnicy, którzy osiągnęli normy wynikowe
określone w odrębnych uchwałach Zarządu PZJ, udokumentowane wynikami
opublikowanymi na stronach internetowych FEI lub PZJ, i którzy zostali zaakceptowani w
drodze uchwały podjętej przez Zarząd PZJ, po spełnieniu wymogów formalnych określonych
w Regulaminie;
2) „Reprezentacji Polski” – rozumie się przez to ścisłą grupę zawodników wyłonionych spośród
członków Kadry Narodowej, której celem jest występ na międzynarodowej imprezie
mistrzowskiej w rywalizacji drużynowej lub rywalizacji indywidualnej;
3) „PZJ” – rozumie się przez to Polski Związek Jeździecki;
4) „FEI” – rozumie się przez to Międzynarodową Federację Jeździecką;
5) „Sportowym Planie Głównym” – rozumie się przez to Sportowy Plan Główny na dany rok
kalendarzowy uchwalony stosowną uchwałą Zarządu PZJ.
6) „Starcie Głównym” – rozumie się przez to start wskazany w Sportowym Planie Głównym jak
Star Główny.
7) „Starcie Kontrolnym” – rozumie się przez to starty wskazane w załączniku nr 1 do umowy
trójstronnej.
8) „Parze” – rozumie się przez to jeźdźca wraz z jego koniem;
9) „Komisji Sportowej” rozumie się przez to komisję powołaną na podstawie przepisów
Regulaminu Komisji Dyscyplin Sportowych PZJ;
10) „Stroju Reprezentacji Polski” – rozumie się przez to stroje treningowe, startowe i oficjalne,
przygotowane wg wzorów zatwierdzonych przez PZJ, w jakich występują członkowie Kadry
Narodowej i Reprezentacji Polski na oficjalnych imprezach jeździeckich, zgrupowaniach,
akcjach szkoleniowych i treningowych
CELE POWOŁANIA KADRY NARODOWEJ

1.

§2
Celem głównym powołania Kadry Narodowej jest przygotowanie członków Kadry Narodowej wraz
z wytypowanymi końmi do ewentualnego udziału w Starcie Głównym, przewidzianym w
Sportowym Planie Głównym danej konkurencji i zatwierdzonym uchwałą Zarządu PZJ. Sportowy
Plan Główny może zakładać więcej niż jeden Start Główny.
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Pośrednim celem Kadry Narodowej jest promocja sportu jeździeckiego i popularyzacja
konkurencji jeździeckich poprzez osiąganie jak najlepszych wyników sportowych.
Celem pracy szkoleniowej z Kadrą Narodową jest wyłonienie z jej grona Reprezentacji Polski.
Powołanie do Reprezentacji Polski na międzynarodową imprezę mistrzowską normowane jest
Regulaminem Powoływania do Reprezentacji Polski i zatwierdzane uchwałą Zarządu Polskiego
Związku Jeździeckiego.
Zawodnik Kadry Narodowej powołany do Reprezentacji Polski zobowiązany jest przestrzegać
niniejszy Regulamin oraz Regulamin Powoływania do Reprezentacji Polski.
POWOŁANIE DO KADRY NARODOWEJ I ODWOŁANIE Z KADRY NARODOWEJ

§ 3.
1. Powołania do Kadry Narodowej i odwołania z Kadry Narodowej dokonuje Zarząd PZJ w drodze
uchwały podjętej na wniosek uregulowany w § 4. Powołanie do Kadry Narodowej i odwołanie z
Kadry Narodowej nabiera mocy prawnej od dnia publikacji na stronie internetowej Sprawozdania
z Zebrania Zarządu PZJ, zawierającego uchwałę o powołaniu lub odwołaniu z Kadry Narodowej.
2. Do Kadr Narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy powoływani są na okres
jednego roku od 1 stycznia do 31 grudnia. W ciągu roku w drodze uchwały Zarządu PZJ, skład Kadry
Narodowej może być korygowany poprzez odwołanie dotychczasowych lub powołanie nowych
członków Kadry Narodowej. W przypadku powołania nowych członków Kadry Narodowej w
trakcie roku, okres powołania biegnie od dnia publikacji stosownej uchwały zgodnie z ust. 1 i trwa
do 31 grudnia danego roku.
§ 4.
1. Wnioskować o powołanie do Kadry Narodowej oraz o odwołanie z Kadry Narodowej PZJ może
Trener Kadry Narodowej. Jeżeli w danej dyscyplinie PZJ nie zatrudnia Trenera Kadry Narodowej
wniosek może zostać złożony przez komisję sportową po podjęciu przez nią stosownej uchwały.
Wnioskować o powołanie do Kadry Narodowej lub odwołania z Kadry Narodowej może również
Dyrektor Sportowy, Szef Wyszkolenia lub Członek Zarządu.
2. Wnioski o powołanie i odwołanie z Kadry Narodowej przedstawiane do Zarządu PZJ wymagają
merytorycznego uzasadnienia.
3. Przed podjęciem uchwały o powołaniu do Kadry Narodowej, Zarząd PZJ może wystąpić do
Dyrektora Sportowego PZJ z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie wniosku.
4. Do wniosku o powołanie do Kadry Narodowej należy złożyć trzy egzemplarze, podpisanej przez
Zawodnika oraz Właściciela konia, umowy trójstronnej wraz z załącznikami stanowiącymi jej
integralną część – Planem Startów Kontrolnych (Załącznik nr 1), Klauzulą informacyjną RODO dla
Zawodnika i Właściciela Konia (Załącznik nr 2).
5. Załącznik nr 1 musi być podpisany przez trenera Kadry Narodowej albo przewodniczącego komisji
sportowej, w sytuacji, gdy PZJ nie zatrudnia trenera Kadry Narodowej. W przypadku wakatu na
stanowisku trenera i/lub przewodniczącego komisji sportowej Plan Startów Kontrolnych musi być
podpisany przez dyrektora sportowego PZJ.
6. Wzór umowy trójstronnej oraz Załączników nr 1 i 2, jest udostępniony na stronie internetowej
PZJ.
7. Wraz z podjęciem uchwały w przedmiocie powołania do Kadry Narodowej, Zarząd PZJ podpisuje
umowę trójstronną i przekazuje po jednym egzemplarzu Zawodnikowi oraz Właścicielowi konia.

8. Uchybienie wymogom określonym w ust. 4 i 5 skutkuje odrzuceniem wniosku o powołanie do
Kadry Narodowej.
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§ 5.
Wnioskiem o powołanie do Kadry Narodowej może być objęta osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie,
2) posiadająca aktualne licencję PZJ i FEI,
3) posiadająca aktualne orzeczenie lekarskie wydane zgodnie ze stosownym Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia stanowiące o zdolności do uprawiania sportu jeździeckiego;
4) która nie odbywa kary dyskwalifikacji lub zawieszenia, orzeczonej przez organy dyscyplinarne
PZJ lub FEI;
5) która osiągnęła kryterium FEI dla docelowej międzynarodowej imprezy mistrzowskiej,
określone w przepisach FEI danej konkurencji, na dowód czego można przedstawić oficjalne
wyniki ze strony internetowej FEI lub PZJ;
6) dysponująca końmi, na których osiągnięto kryterium FEI dla docelowej międzynarodowej
imprezy mistrzowskiej określonego w Przepisach FEI danej konkurencji (nie dotyczy
konkurencji Woltyżerka).
Wymogi określone w ust. 1 pkt 5 i 6 obowiązują, jeżeli w momencie powołania zawodnika do
Kadry Narodowej FEI już opublikowała kryteria dla docelowej międzynarodowej imprezy
mistrzowskiej.
W przypadku nieopublikowania przez FEI kryteriów, o których mowa w ust. 2, do Kadry Narodowej
może być powołana para, w przypadku konkurencji Powożenia powożący i konie zaprzęgowe, a w
przypadku Woltyżerki zawodnik, którzy osiągnęli normy wynikowe określone w odrębnych
uchwałach Zarządu PZJ, udokumentowane wynikami opublikowanymi na stronach internetowych
FEI lub PZJ.
Uchwały zawierające normy wynikowe dla poszczególnych dyscyplin będą podejmowane przez
Zarząd PZJ corocznie.
Wnioskiem o powołanie do Kadry Narodowej można objąć parę, zaprzęg lub zawodnika w
przypadku konkurencji Woltyżerki niespełniających norm wynikowych wskazanych w odrębnych
uchwałach. § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio, ze szczególnym uwzględnieniem argumentów
uzasadniających powołanie pomimo niespełnienia norm wynikowych.
BADANIA LEKARSKIE

§ 6.
1. Zawodnik powołany do Kadry Narodowej jest zobowiązany poddawać się okresowym badaniom
lekarskim w celu uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym
bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowymi.
2. Zawodnik zobowiązany jest przesyłać badania lekarskie do biura PZJ. Brak aktualnych badań
okresowych powoduje automatyczne zawieszenie Zawodnika w prawach członka Kadry
Narodowej.
3. Badania okresowe należy przeprowadzać przed upływem terminu ważności poprzednich badań.
§ 7.

1. Powołane do Kadry Narodowej konie muszą posiadać potencjał pozwalający na ich udział w
Startach Kontrolnych i w Starcie Głównym wyznaczonym dla danej konkurencji w Sportowym
Planie Głównym. W ciągu roku w drodze uchwały Zarządu PZJ do przygotowania w ramach Kadry
Narodowej mogą być powoływane konie o potencjale pozwalającym na udział w Startach
Kontrolnych i Starcie Głównym.
2. Jakakolwiek niedyspozycja zdrowotna konia lub kontuzja muszą być niezwłocznie(nie później niż
w ciągu dwóch dni od dnia powzięcia wiadomości o tym fakcie) zakomunikowane trenerowi Kadry
Narodowej lub w przypadku braku trenera zatrudnionego przez PZJ przewodniczącemu komisji
sportowej oraz dyrektorowi sportowemu PZJ.
3. W przypadku uchybienia obowiązkowi zawartemu w ust. 2, Zawodnik będzie ponosił
odpowiedzialność na podstawie umowy trójstronnej.
4. PZJ lub właściwy Lekarz Weterynarii PZJ, w każdym czasie może żądać udostępnienia konia przez
Zawodnika lub jego Właściciela w celu oceny jego sprawności oraz stanu zdrowia we wskazanym
terminie. Jeżeli jest to niezbędne, Zawodnik lub Właściciel konia może zostać zobowiązany do
przedstawienia paszportu konia oraz innej dokumentacji związanej z historią leczenia.
OBOWIĄZKI CZŁONKA KADRY NARODOWEJ
§ 8.
1. Członek Kadry Narodowej zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w procesie szkoleniowym, w tym: zaangażowania w trening,
wykonywania zaleceń Trenera Kadry Narodowej, wykonywania poleceń innych osób
funkcyjnych biorących udział w akcjach szkoleniowych;
2) uczestnictwa w Mistrzostwach Polski i akcjach popularyzujących sport konny;
3) zawiadamiania Trenera Kadry Narodowej lub przewodniczącego komisji sportowej (w
przypadku braku zatrudnienia przez PZJ Trenera Kadry Narodowej) oraz dyrektora
sportowego PZJ i biuro PZJ jeżeli z powodów osobistych lub zdrowotnych, a także z powodu
kontuzji lub choroby konia nie będzie mógł brać udziału w realizacji Sportowego Planu
Głównego;
4) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, umowy trójstronnej zawartej pomiędzy PZJ, Właścicielem Konia i
Zawodnikiem, innych regulaminów i przepisów wewnętrznych PZJ, w szczególności
dotyczących współzawodnictwa;
5) zachowania najwyższych standardów etycznych, kultury osobistej, szacunku do wszystkich
osób zaangażowanych w sporty konne, przestrzegania zasad fair play oraz kodeksu
postępowania zgodnego z dobrem konia oraz kodeksu etyki.
6) godnego reprezentowania Kadry Narodowej w kraju i za granicą;
7) używania symboli i barw reprezentacji narodowej podczas Startów Kontrolnych, Startów
Głównych i podczas konkursów o Puchar Narodów;
8) poddawania się obowiązkowym testom sprawnościowym, badaniom lekarskim i
antydopingowym,
2. W drodze uchwały Zarządu PZJ na wspólny wniosek zawodnika i trenera Kadry Narodowej lub
przewodniczącego komisji sportowej para, w przypadku konkurencji Powożenia powożący, a w

przypadku Woltyżerki zawodnik może być zwolniona/-y z udziału w wybranych wydarzeniach, o
których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. W przypadku przerwy spowodowanej okolicznościami wskazanymi w ust. 1 pkt 3,
uniemożliwiającej udział w Startach Kontrolnych, zawodnik może być odwołany z Kadry
Narodowej, a w sytuacji przerwy uniemożliwiającej udział konia w Startach Kontrolnych koń może
być wycofany z przygotowań w ramach Sportowego Planu Głównego. W przypadku nie posiadania
innego konia spełniającego wymogi powołania do Kadry Narodowej zawodnik zostaje również
odwołany z Kadry Narodowej.
4. Postawą odwołania Zawodnika z Kadry Narodowej może być nieprzestrzeganie przez Zawodnika
postanowień niniejszego regulaminu oraz postanowień umowy trójstronnej w przypadkach w niej
przewidzianych.
§ 9.
1. Naruszenie przez członka Kadry Narodowej obowiązków wymienionych w § 8, stanowi podstawę
do wszczęcia postepowania dyscyplinarnego. Orzeczenia Rzecznika Dyscyplinarnego lub Sądu
Dyscyplinarnego stwierdzające winę członka Kadry Narodowej stanowią podstawę do usunięcia
go z kadry w drodze uchwały podjętej przez zarząd PZJ.
2. Bez uszczerbku dla ust. 1, w sprawach niecierpiących zwłoki, w szczególności podczas zgrupowań
i innych akcji szkoleniowych zarówno w kraju, jak i za granicą, Trener Kadry Narodowej Lub osoba
odpowiedzialna w trybie natychmiastowym ma prawo do tymczasowego odsunięcia zawodnika
od Kadry Narodowej, jeżeli ten dopuszcza się zachowania niegodnego członka Kadry Narodowej,
nielicującego z zasadami etyki lub negatywnie wpływającego na wizerunek Kadry Narodowej lub
PZJ.
3. O tymczasowym odsunięciu zawodnika wraz z uzasadnieniem Trener Kadry Narodowej
niezwłocznie informuje dyrektora sportowego PZJ oraz biuro PZJ, którzy podejmują decyzję, co do
dalszych działań.
WSPÓŁPRACA WYNIKAJĄCA Z UMÓW SPONSORSKICH
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§ 10.
Podczas Startów Kontrolnych, Startów Głównych i podczas konkursów o Puchar Narodów, w
których uczestnictwo jest finansowane lub współfinansowane przez PZJ, członek Kadry Narodowej
zobowiązany jest do współpracy z PZJ w przedmiocie realizacji wiążących PZJ umów sponsorskich.
Realizacja zobowiązań określonych w ust. 1, odbywać się będzie z poszanowaniem obowiązków
wynikających umów zawartych pomiędzy członkiem Kadry Narodowej, a jego prywatnymi
sponsorami.
Umowy sponsorskie mogą zapewnić zawodnikom pomoc w przygotowaniu i udziale w zawodach,
pod warunkiem nienaruszania przepisów dotyczących danych zawodów, przepisów FEI, MKOI,
PKOI oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Przepisy regulujące kwestie sponsoringu sportowego, o których mowa w ust. 3 podlegają
publikacji na stronie internetowej PZJ.

KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
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§ 11.
Zważywszy na ryzyko jakie niesie ze sobą korzystanie z mediów społecznościowych, członkowie
Kadry Narodowej zobowiązani są do powstrzymywania się od:
1) publikowania obelżywych, obscenicznych, uwłaczających, nieprzyzwoitych, rasistowskich,
dyskryminujących, prowokujących, zniesławiających materiałów lub postów dotyczących
m.in. PZJ, jego członków obecnych i byłych, sponsorów, partnerów oraz pracowników i
kontrahentów oraz wszelkich innych osób.
2) wypowiedzi , które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio godzić w dobre imię i interesy PZJ;
3) wykorzystywania informacji poufnych lub zastrzeżonych bez wyraźnej, pisemnej zgody PZJ.
Do naruszeń niniejszego paragrafu zastosowanie znajduje § 9.
Odpowiedzialność dyscyplinarna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach
ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.
PZJ bez uszczerbku dla powyższych postanowień może ponadto wymagać od członków Kadry
Narodowej usunięcia postów, komentarzy lub innych treści, które mogą stanowić naruszenie
niniejszego paragrafu.
WIZERUNEK CZŁONKA KADRY NARODOWEJ

§ 12.
1. Członek Kadry Narodowej udostępnia PZJ, bez ograniczenia terytorialnego oraz czasowego, na
zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju Reprezentacji Polski.
2. PZJ jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, o którym mowa w ust. 1, do swoich celów
gospodarczych, w zakresie wyznaczonym przez niniejszy Regulamin oraz przepisy FEI, na potrzeby
działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych, związanych z posiadaniem statusu
członka Kadry Narodowej.
3. PZJ jest uprawniony do korzystania z praw określonych w ust. 1 i 2 Regulaminu we wszelkich
działaniach, mających na celu promocję, reklamę lub realizację celów gospodarczych PZJ lub jego
sponsorów, na następujących polach eksploatacji:
1) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku,
technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego,
nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego oraz innych podobnych technik;
2) inkorporowanie w całości lub części do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego;
3) wykorzystanie w całości lub części dla celów wewnętrznych PZJ jako: elementu materiałów
edukacyjnych lub szkoleniowych, regulaminów i procedur wewnętrznych, części materiałów
informacyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu Intranet;
4) przechowywanie w pamięciach komputerów na dyskach twardych lub przenośnych;
5) sprzedaż najem, dzierżawę, wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie
do używania lub używania i pobierania pożytków z praw określonych w ust. 1 i 2;
6) dokonywanie opracowań;
7) utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej znanej
formie;
8) zwielokrotnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej
lub w innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności
za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego
lub technik cyfrowych;

9) dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych
fragmentów praw określonych w ust. 1 i 2, w tym prawo do korekty, dokonywania przeróbek,
zmian i adaptacji;
10) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy wyżej
wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i
rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych,
wprowadzenie do pamięci komputera, umieszczenie w sieci Internet oraz w sieciach
wewnętrznych typu Intranet;
11) wykorzystywanie w materiałach poligraficznych;
12) wykorzystywanie w kampaniach informacyjnych i reklamowych w mediach, w szczególności
w radiu, TV, Internecie, prasie;
13) rozpowszechnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej
lub w innej formie w inny sposób niż określony w punktach powyżej, w szczególności poprzez
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;
14) zezwalanie Sponsorom na korzystanie z praw określonych w ust. 1 i 2 na polach eksploatacji
określonych w pkt 1-13.
4. Każdy członek Kadry Narodowej, obowiązany jest do:
1) uczestniczenia podczas sesji zdjęciowych i filmowych (w Stroju Reprezentacji Polski), których
termin i miejsce zostaną ustalone tak, aby nie kolidowały z realizacją innych obowiązków
wynikających z pełnienia funkcji członka Kadry Narodowej;
2) uczestniczenia w organizowanych przez sponsorów PZJ wydarzeniach, akcjach promocyjnych
lub imprezach tak, aby nie kolidowały realizacją innych obowiązków wynikających z pełnienia
funkcji członka Kadry Narodowej;
3) brania udziału w wydarzeniach lub imprezach organizowanych przez PZJ lub w wydarzeniach
lub imprezach przy których PZJ współpracuje;
4) udostępnienia wizerunku i głosu na potrzeby filmów reklamowych lub spotów reklamowych
reklamujących działalność PZJ (np. promujących sport konny) oraz wystąpienia w nich;
5)
występowania podczas Zawodów sportowych i zgrupowań finansowanych lub
współfinansowanych przez PZJ w Stroju Reprezentacji Polski lub odzieży dostarczonej przez
sponsora PZJ, co dotyczy również konferencji prasowych, indywidualnych wywiadów,
odbywanych w tym czasie. Członek Kadry Narodowej nie może występować w tym czasie w
stroju wyprodukowanym przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną względem
sponsora PZJ lub w stroju zawierającym logo inne niż logo sponsora PZJ.
Logo sponsora indywidualnego może zostać umieszczone na oficjalnych strojach poza frakiem
w wymiarze 20 % a na derce 40% dozwolonej powierzchni.
Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni reklamowej po indywidualnych ustaleniach
pomiędzy sponsorem a PZJ.
6) braku udzielania jako członek Kadry Narodowej praw do swojego wizerunków, głosu, imion i
nazwisk podmiotom prowadzącym konkurencyjną działalność względem sponsorów PZJ;
5. PZJ może zwolnić Członka Kadry Narodowej z obowiązku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, jeśli w
czasie określonym w tym ustępie będzie występował w stroju oficjalnym (np. marynarka, koszula,
garnitur, krawat, odpowiednie obuwie), na którym nie widnieje logo podmiotu prowadzącego
działalność konkurencyjną wobec sponsorów PZJ.

PRAWA CZŁONKÓW KADRY NARODOWEJ
§ 13.
Członkowie Kadry Narodowej są uprawnieni do:
1) używania symboli i barw reprezentacji narodowej,
2) otrzymywania sprzętu jeździeckiego na podstawie odrębnych przepisów ustalanych przez
Zarząd PZJ,
3) otrzymywania suplementów i odżywek na podstawie odrębnych przepisów ustalanych przez
Zarząd PZJ,
4) otrzymywania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na podstawie odrębnych
przepisów PZJ,
5) otrzymywania stypendiów sportowych, uregulowanych w odrębnych przepisach.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd PZJ uchwały o jego przyjęciu.
2. W sprawach nieuregulowanych właściwe zastosowanie znajduje ustawa z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), w szczególności art. 13 i 14.
3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZJ.

