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REGULAMIN KADRY NARODOWEJ:  
DYSCYPLINA POLO 

Niniejszy regulamin określa zasady powoływania zawodników do składu Kadry 
Narodowej w dyscyplinie polo w Polskim Związku Jeździeckim. 

 
Spis treści: 
 
1. Cele Kadry Narodowej 
2. Zasady powoływania do Kadry Narodowej 
3. Zasady uczestnictwa w rywalizacji międzynarodowej w ramach Kadry 
Narodowej 
4. Prawa i obowiązki Kadry Narodowej  
 
1. Cele Kadry Narodowej 
 
1.1 Nadrzędnym celem Kadry Narodowej jest reprezentowanie Rzeczpospolitej 
Polskiej podczas imprez sportowych na arenie międzynarodowej, ze szczególnym 
naciskiem na Mistrzostwa Europy. 
 
2. Zasady powoływania do Kadry Narodowej 
 
2.1 Selekcjoner Kadry Narodowej (Członek Komisji ds. Dyscypliny Polo, który jest corocznie 
powoływany przez Komisje ds. Dyscypliny Polo na okres roku kalendarzowego) proponuje 
do składu Kadry Narodowej zawodników posiadających polskie obywatelstwo,  których 
wyniki spełniają normy powołania do kadry (pkt. 2.6). 
 
2.2 Głównym kryterium powoływania do Kadry Narodowej jest progresja wynikowa i 
dyspozycyjność koni w perspektywie startów międzynarodowych.  
  
2.3 Kadra Narodowa powoływana jest raz w roku na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. 
  
2.4 Zmiany w składzie Kadry Narodowej – w uzasadnionych przypadkach na 
wniosek Selekcjonera Kadry Narodowej (na podstawie osiągniętych wyników sportowych) 
możliwe jest częstsze dokonywanie zmian w składzie Kadry Narodowej. 
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2.5 Skład Kadry Narodowej zatwierdza Zarząd PZJ na wniosek Menadżera 
Dyscypliny.  
 
2.6 Powołani do kadry narodowej muszą spełnić poniżej wymienione wymagania: 
1. dysponować odpowiednią ilością i jakością koni umożliwiających rywalizację na arenie 
międzynarodowej 
2. uczestniczyć w Mistrzostwach Polski i/lub Mistrzostwach Europy 
3. uczestniczyć w obowiązkowych treningach i zgrupowaniach wyznaczonych przez 
Menadżera Dyscypliny 
4. posiadać aktualną licencję PZJ 
 
2.7 Do składu kadry narodowej Selekcjoner Kadry Narodowej może wyjątkowo wystąpić o 
powołanie zawodników z pominięciem kryteriów podanych powyżej. Decyzja ta 
musi być uzasadniona. 
 
2.8 Jednym z kryterium wyboru zawodników do Kadry Narodowej jest powtarzalność 
wyników i regularność startów w turniejach. 
 
3. Zasady powoływania Reprezentacji Narodowej na imprezy międzynarodowe w 
ramach Kadry Narodowej. 
 
3.1 Ostateczny skład reprezentacji na imprezy międzynarodowe rangi mistrzowskiej ustala 
Selekcjoner Kadry Narodowej na podstawie umiejętności i dostępności koni 
poszczególnych zawodników, umożliwiających rywalizację na turniejach 
międzynarodowych. Skład podstawowy składa się z 4 podstawowych zawodników i co 
najmniej 1 rezerwowego. 
 
3.2 Składy reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej 
zatwierdza zarząd PZJ. Menadżer Dyscypliny przekłada propozycje składu przygotowaną 
przez Selekcjonera \Kadry Narodowej do Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
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4. Prawa i obowiązki 
 
4.1 Do obowiązków zawodników Kadry Narodowej należy godne reprezentowanie 
barw i symboli Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
4.2 Zawodnicy Kadry Narodowej są szczególnie zobowiązani do 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. 
  
4.3 Zawodnicy Kadry Narodowej powinni w sposób aktywny przyczyniać się do 
popularyzacji i rozwoju dyscypliny poprzez udział w akcjach promujących 
dyscyplinę. 
 
4.4 Zawodnicy Kadry Narodowej mają prawo do używania symboli i barw 
Reprezentacji Narodowej. 


