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§1
Cele Kadry Narodowej
1. Celem Kadry Narodowej jest reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej podczas imprez sportowych na
arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem imprez rangi mistrzowskiej.
2. Kadra Narodowa reprezentuje kraj w szczególności poprzez udział w następujących startach głównych:
Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Paraolimpijskie
§2
Podział Kadry Narodowej
1. Kadra Narodowa Seniorów jest powoływana w podziale na grupy A i B.
2. Kadra Narodowa A ma na celu wyłonienie par, które mogą indywidualnie bądź drużynowo
reprezentować kraj w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej.
3. Kadra Narodowa A składa się z maksymalnie 6 par.
4. Kadra Narodowa B ma na celu wyłonienie zawodników, których wyniki predysponują do awansu do
kadry Narodowej A. Zawodnicy Kadry Narodowej B mają prawo do reprezentowania kraju.
5. Dokładna liczba członków Kadry Narodowej, danej kategorii wiekowej, wynika z potrzeb
szkoleniowych i możliwości finansowych PZJ.
§3
Zasady powoływania do Kadry Narodowej
1. Kadra Narodowa powoływana jest przez Zarząd PZJ na wniosek Trenera dyscypliny na dany rok
kalendarzowy.
2. Do Kadry Narodowej powoływane są pary, które wypełniły normy i zawodnik dysponuje koniem,
odpowiednim do startów w swojej kategorii.
3. Trener dyscypliny proponuje do składu Kadry Narodowej zawodników, posiadających polskie
obywatelstwo, których wyniki uzyskane w roku poprzedzającym moment powołania, spełniają normy
kwalifikacyjne powołania do kadry.
4. Zmiany w składzie Kadry Narodowej mogą być dokonywane przez Zarząd PZJ na wniosek Trenera
Dyscypliny, co trzy miesiące na podstawie osiągniętych wyników sportowych, według norm
kwalifikacyjnych we współzawodnictwie międzynarodowym lub ogólnopolskim.
§4
Wymogi kwalifikacyjne
1.Powołani do Kadry Narodowej zobowiązani są spełniać jednocześnie wszystkie poniżej wymienione
kryteria :
- spełniać normy kwalifikacyjne do Kadry Narodowej
- posiadać aktualną licencję PZJ dla zawodnika i konia

- uczestniczyć w Mistrzostwach Polski
2. Trener może w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach wystąpić o powołanie zawodnika, z
pominięciem kryteriów wskazanych w §4 pkt 1. Decyzja musi być umotywowana.
3. W przypadku, kiedy ilość par spełniających wymogi kwalifikacyjne, jest większa niż liczba miejsc w
Kadrze Narodowej w danej grupie, w sytuacji równych wyników kandydatów decydować będzie wyższy
wynik uzyskany odpowiednio w :
- a. zawodach międzynarodowych poza granicami kraju
- b. Mistrzostwach Polski
- c. Halowym Pucharze Polski
- d. zawodach międzynarodowych rozgrywanych na terenie kraju
- e. zawodach ogólnopolskich
§5
Normy kwalifikacyjne Kadry Narodowej
1. Kadra Narodowa Seniorów (powyżej 18 roku życia)

Pary spełniające łącznie poniższe warunki:
1.1 Kadra A
Do Kadry A powoływane są pary, których poziom wyników umożliwia udział indywidualny bądź
drużynowy w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach Paraolimpijskich oraz uzyskały
w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych minimum trzykrotnie wyniki równe lub wyższe 65%,
w programach drużynowym lub indywidualnym, na swoim poziomie klasyfikacyjnym.

1.2.
Kadra B
Do Kadry B powoływani są zawodnicy, których poziom uzyskanych wyników w zawodach ogólnopolskich
daje perspektywę awansu do kadry A. Są to zawodnicy, którzy w zawodach ogólnopolskich lub
regionalnych dwukrotnie uzyskali wynik wyższy lub równy 64% w programach drużynowym lub
indywidualnym, na swoim poziomie klasyfikacyjnym, albo w zawodach regionalnych lub ogólnopolskich
w ujeżdżeniu dwukrotnie uzyskali wynik równy lub wyższy 64%, w klasie N lub wyższej - poziom IV, V lub
też w zawodach ogólnopolskich lub regionalnych w paraujeżdżeniu uzyskali dwukrotnie wynik wyższy lub
równy 64% w programie drużynowym lub indywidualnym na swoim poziomie klasyfikacyjnym i
jednocześnie w zawodach ogólnopolskich lub regionalnych w ujeżdżeniu uzyskali dwukrotnie wynik
wyższy lub równy 64%, w programach odpowiednio do poziomu niepełnosprawności jw.

2.Kadra Narodowa Juniorów (wiek 12-18 lat)
Do Kadry Narodowej Juniorów powoływani są zawodnicy, którzy w zawodach ogólnopolskich w
programie novice , odpowiednio do swojego poziomu klasyfikacyjnego, uzyskali wynik wyższy lub równy
64%, albo w zawodach regionalnych lub ogólnopolskich w ujeżdżeniu dwukrotnie uzyskali wynik wyższy
lub równy 64%, w klasie L - poziom III, w klasie P - poziom IV oraz wynik wyższy lub równy 64% w klasie N
- poziom V.

§6
Zasady uczestnictwa w startach głównych

1. Ostateczny skład reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej proponuje Trener
dyscypliny, po uprzedniej konsultacji z trenerami i lekarzami weterynarii prowadzącymi zawodników i
konie oraz Dyrektorem Sportowym PZJ. Skład reprezentacji zatwierdza Zarząd PZJ.
2. Każdy start główny musi być poprzedzony startami kontrolnymi na wyznaczonych zawodach. W
szczególnych wypadkach Trener dyscypliny może wyznaczyć termin dodatkowego startu kontrolnego.
3. PZJ współfinansuje przygotowania zawodników Kadry A do startu w imprezach głównych.
4.PZJ współfinansuje udział, zawodników Kadry A i B, w ustalonych z Trenerem zawodach i akcjach
szkoleniowych, po przedstawieniu preliminarza kosztów.
§7
Prawa i obowiązki
1. Zawodnicy Kadry Narodowej zobowiązani są do:
- godnego reprezentowanie barw i symboli Rzeczypospolitej Polskiej.
- 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,
- przyczyniać się do popularyzacji i rozwoju dyscypliny paraujeżdżenia poprzez udział w akcjach
promujących dyscyplinę.
2. Zawodnik Kadry Narodowej ma obowiązek zawiadomienia Trenera dyscypliny, jeżeli z powodów
zdrowotnych lub innych przyczyn osobistych nie będzie brał udziału w zawodach lub szkoleniach. Trener
ma prawo zawiesić parę w Kadrze Narodowej do czasu wznowienia starów.
3. W przypadku kontuzji lub choroby konia uniemożliwiającej starty powyżej 3 miesięcy i braku drugiego
konia, z którym zawodnik może startować na tym samym poziomie, Trener dyscypliny, po konsultacji z
lekarzem weterynarii, prowadzącym leczenie konia, ma prawo zawiesić zawodnika w Kadrze Narodowej,
do czasu wznowienia startów.
4. Zawodnicy Kadry Narodowej mają prawo do używania symboli i barw Reprezentacji Narodowej.
5. Członek Kadry Narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji
kraju Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do

swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez przepisy PZJ lub FEI oraz wyraża zgodę na
rozpowszechnianie swojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr90, poz. 631, z późn.zm.2).
6. W przypadku naruszenia przez członka Kadry Narodowej postanowień niniejszego regulaminu,
przepisów ustawy o sporcie, umów zawartych z PZJ, stwierdzenia pozytywnych wyników badań
antydopingowych, orzeczenia dyscyplinarnego, Zarząd PZJ może odwołać zawodnika ze składu Kadry
Narodowej.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.01.2021

