
 
Normy wynikowe dla powołania do KN - Kategorie Młodzieżowe  

 
 
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 minimum 

trzykrotnie. 

W przypadku MP i HMP medaliści oraz pozostali zawodnicy osiągający wynik do 12 pkt karnych zgodnie z 

poniższą tabelką mogą być podstawą do powołania do KN. 

 
 

Kategoria Zawodów Progi wynikowe 

ZO2*, CSI2*, CSI3*  

Min.145 cm 8 pkt. karnych w konkursach klasycznych 

Mistrzostwa Polski  

Medaliści MP i HMP oraz 
zawodnicy z wynikiem 
końcowym 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 minimum 

czterokrotnie 135 cm z wynikiem 0 pkt. karnych lub trzykrotnie 140 cm do 4 pkt.  

W przypadku MP i HMP medaliści oraz pozostali zawodnicy osiągający wynik do 8 pkt karnych zgodnie z 

poniższą tabelką mogą być podstawą do powołania do KN. 

 
 
 
 

Kategoria zawodów Progi wynikowe 

ZO, CSI2*  

Czterokrotnie 135 cm 0 pkt. karnych w przejeździe podstawowym 

Trzykrotnie 140 cm  4 pkt. karnych w przejeździe podstawowym 

Mistrzostwa Polski  

Medaliści MP i HMP oraz 
zawodnicy z wynikiem 
końcowym do 8 pkt. karnych 



 
 

 

Dzieci 
 

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 minimum 

trzykrotnie 125 cm z wynikiem 0 pkt. karnych w finałach na zawodach DiM, ZO lub CSI. 

W przypadku MP i HMP medaliści oraz pozostali zawodnicy osiągający wynik do 4 pkt karnych zgodnie z 

poniższą tabelką mogą być podstawą do powołania do KN. 

 

 

Kategoria zawodów Progi wynikowe 

DiM, ZO, CSI  

Trzykrotnie Finał MR min.125 
cm 0 pkt. karnych 

Mistrzostwa Polski  

Medaliści MP i HMP oraz 
zawodnicy z wynikiem 
końcowym do 4 pkt. karnych 

 
 
 


