
 
Normy wynikowe dla powołania do KN - Kategorie Młodzieżowe B 
 

                          przyjęte uchwałą Zarządu PZJ nr U/2726/1/Z/2020 z dnia 10.01.2020 r. 
 
 
Spełnienie poniższych norm wynikowych nie oznacza automatycznego powołania do Kadry Narodowej. 
Do Kadry Narodowej można powołać parę niespełniającą norm wynikowych wskazanych poniżej. 
 
 
Młodzi Jeźdźcy 
 
Do Kadry Narodowej Młodych Jeźdźców w Skokach przez Przeszkody mogą być powołane pary, które w 
półroczu poprzedzającym powołanie do KN powtórzyły wyniki przedstawione w poniższej tabeli (lub na 
zawodach wyższej rangi) minimum trzykrotnie lub pięciokrotnie w ciągu roku poprzedzającego powołanie 
do KN Dopuszczalny jest 1 pkt. karny za przekroczenie normy czasu w konkursach GP i PN na zawodach 
CSIO. 
W przypadku MP osiągnięcie wyniku końcowego zgodnie z poniższą tabelką może być podstawą do 
powołania do KN. 
 
 

Kategoria Zawodów Progi wynikowe 
CSIOY, CSIO2*, CSI3*  
PN 0 /4 lub 4/0 pkt. karnych 
GP 4 pkt. karnych w przejeździe podstawowym 
DR (min. 145 cm) 0 pkt. karnych w konkursach klasycznych 
CSIY, CSI2*  
GP 0 pkt. karnych w przejeździe podstawowym 
Mistrzostwa Polski  
Wynik końcowy do 12 pkt. karnych 
 
 

 
 

Juniorzy 
 
Do Kadry Narodowej Juniorów w Skokach przez Przeszkody mogą być powołane pary, które w półroczu 
poprzedzającym powołanie do KN powtórzyły wyniki przedstawione w poniższej tabeli (lub na zawodach 
wyższej rangi) minimum trzykrotnie lub pięciokrotnie w ciągu roku poprzedzającego powołanie do KN. 
Dopuszczalny jest 1 pkt. karny za przekroczenie normy czasu w konkursach GP i PN na zawodach CSIO. 
W przypadku MP osiągnięcie wyniku końcowego zgodnie z poniższą tabelką może być podstawą do 
powołania do KN 
 
 

 
Kategoria zawodów Progi wynikowe 
CSIOJ, CSI2*  
PN 0 /4 lub 4/0 pkt. karnych 
GP 4 pkt. karnych w przejeździe podstawowym 
DR  0 pkt. karnych w konkursach klasycznych 140 cm 
CSIJ, CSI*, ZO1* (GP-140 cm)  
GP 0 pkt. karnych w przejeździe podstawowym  
Mistrzostwa Polski  
Wynik końcowy do 10 pkt. karnych 

 



 
 
 
Dzieci 
 
Do Kadry Narodowej Dzieci na Dużych Koniach w Skokach przez Przeszkody mogą być powołane pary, 
które w półroczu poprzedzającym powołanie do KN powtórzyły wyniki przedstawione w poniższej tabeli 
(lub na zawodach wyższej rangi) minimum trzykrotnie lub pięciokrotnie w ciągu roku poprzedzającego 
powołanie do KN. Dopuszczalny jest 1 pkt. karny za przekroczenie normy czasu w konkursach GP i PN 
na zawodach CSIO. 
W przypadku MP osiągnięcie wyniku końcowego zgodnie z poniższą tabelką może być podstawą do 
powołania do KN 
 
 
 

Kategoria zawodów Progi wynikowe 
CSIOCh, CSICh  
PN 0 /4 lub 4/0 pkt. karnych 
GP 4 pkt. karnych w przejeździe podstawowym 
DR (min. 120 cm) 0 pkt. karnych w konkursach klasycznych 
ZO, ZO D i M  
GP/Finał Rundy (min. 125 cm) 0 pkt. karnych w przejeździe podstawowym 
Mistrzostwa Polski  
Wynik końcowy MP do 4 pkt. karnych 

 
 
 
 
Jeźdźcy na Kucach 
 
 
Do Kadry Narodowej Jeźdźców na Kucach w Skokach przez Przeszkody mogą być powołane pary, które 
w półroczu poprzedzającym powołanie do KN powtórzyły wyniki przedstawione w poniższej tabeli 
minimum trzykrotnie lub pięciokrotnie w ciągu roku poprzedzającego powołanie do KN. Dopuszczalny jest 
1 pkt. karny za przekroczenie normy czasu w konkursach GP i PN na zawodach CSIO. 
 

 
 

Kategoria zawodów Progi wynikowe 
CSIOP  
PN 4/8 pkt. karnych 
GP Do 8 pkt. karnych w przejeździe podstawowym 
Konkursy 120cm 0 pkt. karnych w konkursach klasycznych 
CSIP  
GP Do 4 pkt. karnych w przejeździe podstawowym 
Konkursy 120 cm 0 pkt. karnych w konkursach klasycznych 

 
 
 

 


