
REGULAMIN POWOŁYWANIA DO REPREZENTACJI POLSKI 

 NA MIĘDZYNARODOWA IMPREZĘ MISTRZOWSKĄ  

Konkurencja - POWOŻENIE SENIORZY I KATEGORIE MŁODZIEŻOWE 

 

Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu traci moc poprzedni dotychczas obowiązujący Regulamin 

Powoływania do Reprezentacji Polski. 

I. Podstawa Prawna Regulaminu. 1. Podstawa prawną Regulaminu Powoływania  

do Reprezentacji Polski jest Ustawa o Sporcie (Tekst Jednolity Dz.U.2018 poz.1263), która  

w Art. 13. 1. ustęp 3 stanowi: „Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do powołania 

kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, 

igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy”  

II. Powołanie Reprezentacji Polski.  

1. Ostateczne składy Reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej 

zatwierdza Zarząd PZJ przyjmując uchwałę zawierającą uzasadnienie.  

2. Wniosek o powołanie do Reprezentacji Polski na międzynarodową imprezę mistrzowską 

składa po konsultacji z komisjami sportowymi i dyrektorem sportowym PZJ trener Kadry 

Narodowej. W sytuacji, gdy PZJ nie zatrudnia trenera wniosek składa przewodniczący komisji 

sportowej po uprzedniej konsultacji z dyrektorem sportowym PZJ. W przypadku wakatu na 

stanowisku trenera i/lub przewodniczącego komisji sportowej wniosek przedstawia dyrektor 

sportowy PZJ.  

3. Uzasadnienie dla wniosku o powołanie zawodnika do Reprezentacji Polski  

na międzynarodową imprezę mistrzowską sporządza trener Kadry Narodowej lub 

przewodniczący komisji sportowej w sytuacji, gdy PZJ nie zatrudnia trenera. W przypadku 

wakatu na stanowisku trenera i/lub przewodniczącego komisji sportowej uzasadnienie 

przedstawia dyrektor sportowy PZJ.  

4. Do Reprezentacji Polski na międzynarodową imprezę mistrzowską, mogą być powoływani 

zawodnicy, którzy są członkami Kadry Narodowej spełniający kryteria wyznaczone przez 

Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI) na daną międzynarodową imprezę mistrzowską. 

Spełnienie powyższych kryteriów nie oznacza automatycznego awansu do Reprezentacji 

Polski.  

5. Skład Reprezentacji Polski w przypadku finasowania udziału w międzynarodowej imprezie 

mistrzowskiej z dotacji ministerialnych jest przedstawiany wraz z dokumentem Założenia 

Startowe i Preliminarzem do Ministerstwa Sportu I Turystyki najpóźniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem międzynarodowej imprezy mistrzowskiej. Dokumenty przygotowuje trener 

Kadry Narodowej lub przewodniczący komisji sportowej w sytuacji, gdy PZJ nie zatrudnia 

trenera. W przypadku wakatu na stanowisku trenera i/lub przewodniczącego komisji 

sportowej dokumenty przedstawia dyrektor sportowy PZJ.  

6. Najpóźniej 14 dni po międzynarodowej imprezie mistrzowskiej do MSiT przedstawiany jest 

dokument Ocena Startu, który opracowuje trener Kadry Narodowej lub przewodniczący 

komisji sportowej w sytuacji, gdy PZJ nie zatrudnia trenera. W przypadku wakatu na 

stanowisku trenera i/lub przewodniczącego komisji sportowej dokument przedstawia 

dyrektor sportowy PZJ.  

7. Każdy udział Reprezentacji Polski w międzynarodowej imprezie mistrzowskiej musi być 

poprzedzony startami kontrolnymi na wyznaczonych zawodach. W szczególnych wypadkach 

może być wyznaczony termin i miejsce dodatkowego startu kontrolnego. Termin i miejsce 

wskazuje trener Kadry Narodowej lub przewodniczący komisji sportowej w sytuacji, gdy PZJ 



nie zatrudnia trenera. W przypadku wakatu na stanowisku trenera i/lub przewodniczącego 

komisji sportowej termin i miejsce wyznaczane jest przez dyrektora sportowego PZJ.  

8. Do Reprezentacji Polski powoływani są zawodnicy w oparciu o normy wynikowe 

osiągnięte w startach kontrolnych przedstawione w Rozdziale IV niniejszego regulaminu. Do 

Reprezentacji Polski może być powołany zawodnik, który nie spełnia norm wynikowych 

przedstawionych w Rozdziale IV. Decyzja taka musi być formalnie uzasadniona i wnioskować 

o jej zatwierdzenie do Zarządu może trener Kadry Narodowej lub przewodniczący komisji 

sportowej w sytuacji, gdy PZJ nie zatrudnia trenera. W przypadku wakatu na stanowisku 

trenera i/lub przewodniczącego komisji sportowej uzasadnienie i wniosek przedstawia 

Zarządowi dyrektor sportowy PZJ. 

 III.         Prawa o obowiązki członka Reprezentacji Polski.  

1. Obowiązkiem członka Reprezentacji Polski jest godne reprezentowanie barw i symboli 

narodowych Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Członkowie Reprezentacji Polski są zobowiązani do zachowania najwyższych standardów 

etycznych, kultury osobistej, szacunku do wszystkich osób zaangażowanych w sporty konne, 

przestrzegania zasady fair play oraz kodeksu postępowania zgodnego z dobrem konia.  

3. Członkowie Reprezentacji Polski udostępniają na zasadach wyłączności, swój wizerunek  

w stroju Reprezentacji Polski, 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. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.2).  

4. W przypadku naruszenia przez członka Reprezentacji Polski postanowień niniejszego 

regulaminu, przepisów ustawy o sporcie, stwierdzenia pozytywnych wyników badań 

antydopingowych bądź orzeczenia dyscyplinarnego Zarząd PZJ może odwołać zawodnika ze 

składu Reprezentacji Polski. 

 

 IV.       Normy wynikowe dla powołania do Reprezentacji Polski.  

SENIORZY  

O powołaniu do reprezentacji decyduje najniższa średnia z dwóch najlepszych wyników, 

(spełniających normę max. 65 punktów w próbie ujeżdżenia) ze startów kontrolnych  

i obowiązkowych wyznaczonych przez przewodniczącego komisji w Sportowym Planie 

Głównym.  

   

KADRY MŁODZIEŻOWE  

Dzieci, Juniorzy i U25 

O powołaniu do reprezentacji decyduje najniższa średnia z dwóch najlepszych wyników (w 

roku rozgrywania Mistrzostw) ze startów kontrolnych i obowiązkowych, wyznaczonych przez 

przewodniczącego komisji w Sportowym Planie Głównym. 

 

Spełnienie powyższych norm wynikowych nie jest równoznaczne z powołaniem  



do Reprezentacji Polski na międzynarodowa imprezę mistrzowską.  

 

Do Reprezentacji Polski na międzynarodowa imprezę mistrzowską może zostać powołana 

kombinacja koń/konie-zawodnik niespełniający norm wynikowych wskazanych powyżej pod 

warunkiem posiadania kwalifikacji do udziału w międzynarodowej imprezie mistrzowskiej 

określonych przez Międzynarodową Federację Jeździecką.  


