
 

REGULAMINU POWOŁYWANIA DO KADRY NARODOWEJ 
POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 
§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady powoływania Kadr Narodowych we wszystkich 
dyscyplinach objętych właściwością Polskiego Związku Jeździeckiego. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) „Kadrze Narodowej” – rozumie się przez to wytypowaną grupę jeźdźców, powożących 
lub zawodników woltyżerki , którzy osiągnęli normy wynikowe określone w odrębnych 
uchwałach zarządu PZJ, udokumentowane wynikami opublikowanymi na stronach 
internetowych FEI lub PZJ, i którzy zostali zaakceptowani w drodze uchwały podjętej 
przez zarząd PZJ, po spełnieniu wymogów formalnych określonych w Regulaminie; 

2) „Reprezentacji Polski” – rozumie się przez to ścisłą grupę zawodników wyłonionych 
spośród członków Kadry Narodowej, której celem jest występ na międzynarodowej 
imprezie mistrzowskiej w rywalizacji drużynowej lub indywidualnej; 

3) „PZJ” – rozumie się przez to Polski Związek Jeździecki; 

4) „FEI” – rozumie się przez to Międzynarodową Federację Jeździecką; 

5) „Sportowym Planie Głównym” – rozumie się przez to Sportowy Plan Główny na dany 
rok kalendarzowy uchwalony stosowną uchwałą Zarządu PZJ; 

6) „Starcie Głównym” – rozumie się przez to start wskazany w Sportowym Planie Głównym 
jako  Start Główny; 

7) „Starcie Kontrolnym” – rozumie się przez to starty wskazane w planie startów 
podpisanym przez Zawodnika (opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej), 
trenera KN i PZJ; 

8) „Parze” – rozumie się przez to jeźdźca wraz z jego konkretnym  koniem;  
9) „Komisji Sportowej” rozumie się przez to komisję powołaną na podstawie 

przepisów Regulaminu Komisji Dyscyplin Sportowych PZJ; 

10) „Stroju Reprezentacji Polski” – rozumie się przez to stroje treningowe, startowe i 
oficjalne, przygotowane wg wzorów zatwierdzonych przez PZJ, w jakich występują 
członkowie Kadry Narodowej i Reprezentacji Polski na oficjalnych imprezach jeździeckich, 
zgrupowaniach, akcjach szkoleniowych i treningowych. 

 
CELE POWOŁANIA KADRY NARODOWEJ 

 
§2 

1. Celem głównym powołania Kadry Narodowej jest przygotowanie członków Kadry Narodowej 
wraz  z wytypowanymi końmi do ewentualnego udziału w Starcie Głównym, przewidzianym w 
Sportowym Planie Głównym danej konkurencji i zatwierdzonym uchwałą zarządu PZJ. 
Sportowy Plan Główny może zakładać więcej niż jeden Start Główny. 

 
2. Zawodnik Kadry Narodowej powołany do Reprezentacji Polski zobowiązany jest przestrzegać 

niniejszy Regulamin oraz Regulamin Powoływania do Reprezentacji Polski. 

 

 

 

 



POWOŁANIE DO KADRY NARODOWEJ I ODWOŁANIE Z KADRY 
NARODOWEJ 

 
§ 3. 

1. Powołania do Kadry Narodowej i odwołania z Kadry Narodowej dokonuje zarząd PZJ w drodze 
uchwały podjętej na wniosek uregulowany w § 4. Powołanie do Kadry Narodowej i odwołanie 
z Kadry Narodowej nabiera mocy prawnej od dnia publikacji na stronie internetowej 
sprawozdania    z zebrania zarządu PZJ, zawierającego uchwałę o powołaniu lub odwołaniu z 
Kadry Narodowej. 

2. Do Kadr Narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy powoływani są na 
okres jednego roku od 1 stycznia do 31 grudnia. W ciągu roku w drodze uchwały zarządu PZJ, 
skład Kadry Narodowej może być korygowany poprzez odwołanie dotychczasowych lub 
powołanie nowych członków Kadry Narodowej. W przypadku powołania nowych członków 
Kadry Narodowej w trakcie roku, okres powołania biegnie od dnia publikacji stosownej 
uchwały zgodnie z ust. 1 i trwa  do 31 grudnia danego roku. 

 
§ 4. 

1. Wnioskować o powołanie do Kadry Narodowej oraz o odwołanie z Kadry Narodowej PZJ może 
trener Kadry Narodowej. Jeżeli w danej dyscyplinie PZJ nie zatrudnia trenera Kadry 
Narodowej wniosek może zostać złożony przez komisję sportową po podjęciu przez nią 
stosownej uchwały. Wnioskować o powołanie do Kadry Narodowej lub odwołania z Kadry 
Narodowej może również dyrektor sportowy, szef wyszkolenia lub członek zarządu. 

2. Wnioski o powołanie i odwołanie z Kadry Narodowej przedstawiane do Zarządu PZJ 
wymagają merytorycznego uzasadnienia. 

3. Przed podjęciem uchwały  o powołaniu do Kadry Narodowej, Zarząd PZJ może wystąpić 
do Dyrektora Sportowego PZJ lub komisji sportowej z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie 
wniosku. 

4. Do wniosku o powołanie do Kadry Narodowej należy złożyć plan startów kontrolnych dla 
Zawodnika oraz aktualne  badania lekarskie. 

 
§ 5. 

1. Wnioskiem o powołanie do Kadry Narodowej może być objęta osoba: 

1) posiadająca obywatelstwo polskie, 

2) posiadająca aktualne licencję PZJ, 

3) posiadająca aktualne orzeczenie lekarskie wydane zgodnie ze stosownym 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia stanowiące o zdolności do uprawiania sportu 
jeździeckiego, 

4) która nie odbywa kary dyskwalifikacji lub zawieszenia, orzeczonej przez organy 
dyscyplinarne            
P   Z   J         l    u     b          F     E     I 

5) która spełnia normy wynikowe uchwalone dla danej konkurencji 
2. Uchwały zawierające normy wynikowe dla poszczególnych dyscyplin będą podejmowane 

przez Zarząd PZJ corocznie. 
3. Wnioskiem o powołanie do Kadry Narodowej można objąć parę, zaprzęg lub zawodnika w 

przypadku konkurencji woltyżerki niespełniających norm wynikowych wskazanych w 
odrębnych uchwałach. § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio, ze szczególnym uwzględnieniem 
argumentów uzasadniających powołanie pomimo niespełnienia norm wynikowych. 

 
 



BADANIA LEKARSKIE 

 
§ 6. 

1. Zawodnik powołany do Kadry Narodowej jest zobowiązany poddawać się okresowym 
badaniom lekarskim w celu uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 
umożliwiającym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowymi. 

2. Zawodnik zobowiązany jest przesyłać badania lekarskie do biura PZJ. Brak aktualnych badań 
okresowych powoduje automatyczne zawieszenie zawodnika w prawach członka Kadry 
Narodowej. 

3. Badania okresowe należy przeprowadzać przed upływem terminu ważności poprzednich badań. 

 
§ 7. 

 
Konie, na których członkowie KN startują w startach kontrolnych muszą posiadać potencjał 
pozwalający na ich udział w Starcie Głównym wyznaczonym dla danej konkurencji w 
Sportowym Planie Głównym. Jakakolwiek niedyspozycja zdrowotna konia lub kontuzja muszą 
być niezwłocznie (nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia powzięcia wiadomości o tym 
fakcie) zakomunikowane trenerowi Kadry    Narodowej lub w przypadku braku trenera 
zatrudnionego przez PZJ przewodniczącemu komisji sportowej oraz dyrektorowi sportowemu 
PZJ. 
PZJ lub właściwy, wyznaczony i upoważniony przez zarząd PZJ lekarz weterynarii PZJ, w 
każdym czasie może żądać udostępnienia konia przez zawodnika lub jego właściciela w celu 
oceny jego sprawności oraz stanu zdrowia we wskazanym terminie. Jeżeli jest to niezbędne, 
zawodnik lub właściciel konia może zostać zobowiązany do przedstawienia paszportu konia 
oraz innej dokumentacji związanej z historią leczenia. 

 
OBOWIĄZKI CZŁONKA KADRY NARODOWEJ 

 
§

 8. 

1.     Członek Kadry Narodowej zobowiązany jest 
do: 

1) aktywnego uczestniczenia w procesie szkoleniowym, w tym: zaangażowania w trening, 
wykonywania zaleceń trenera Kadry Narodowej, wykonywania poleceń innych osób 
funkcyjnych biorących udział w akcjach szkoleniowych; 

2) uczestnictwa w Mistrzostwach Polski i akcjach popularyzujących jeździectwo; 

3) zawiadamiania trenera Kadry Narodowej lub przewodniczącego komisji sportowej (w 
przypadku braku zatrudnienia przez PZJ trenera Kadry Narodowej) oraz dyrektora 
sportowego PZJ i biuro PZJ jeżeli z powodów osobistych lub zdrowotnych, a także z 
powodu kontuzji lub choroby konia nie będzie mógł brać udziału w realizacji Sportowego 
Planu Głównego; 

4) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, innych regulaminów i przepisów wewnętrznych PZJ, w szczególności 
dotyczących współzawodnictwa; 

5) 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 oraz kodeksu etyki; 

6) godnego reprezentowania Kadry Narodowej w kraju i za granicą; 

7) używania symboli i barw reprezentacji narodowej podczas Startów Kontrolnych, Startów 
Głównych i podczas konkursów o Puchar Narodów; 



8) poddawania się obowiązkowym testom sprawnościowym, badaniom lekarskim i 
antydopingowym. 

W drodze uchwały zarządu PZJ na wspólny wniosek zawodnika i trenera Kadry Narodowej  
lub przewodniczącego komisji sportowej zawodnik może być zwolniony z udziału w 
wybranych wydarzeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.  

2. W przypadku przerwy spowodowanej okolicznościami wskazanymi w ust. 1 pkt 3, 
uniemożliwiającej udział w Startach Kontrolnych, zawodnik może być odwołany z Kadry 
Narodowej, a w sytuacji przerwy uniemożliwiającej udział konia w Startach Kontrolnych koń 
może być wycofany z przygotowań w ramach Sportowego Planu Głównego. W przypadku nie 
posiadania innego konia spełniającego wymogi powołania do Kadry Narodowej zawodnik 
zostaje również odwołany z Kadry Narodowej. 

3. Postawą odwołania zawodnika z Kadry Narodowej może być nieprzestrzeganie przez 
zawodnika postanowień niniejszego regulaminu. 

 
 

§ 9. 

1. Naruszenie przez członka Kadry Narodowej obowiązków wymienionych w § 8, stanowi 
podstawę   do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Orzeczenia Rzecznika Dyscyplinarnego 
lub Sądu Dyscyplinarnego stwierdzające winę członka Kadry Narodowej stanowią podstawę 
do usunięcia go z kadry w drodze uchwały podjętej przez zarząd PZJ. 

2. Bez uszczerbku dla ust. 1, w sprawach niecierpiących zwłoki, w szczególności podczas 
zgrupowań i innych akcji szkoleniowych zarówno w kraju, jak i za granicą, trener Kadry 
Narodowej lub osoba odpowiedzialna w trybie natychmiastowym ma prawo do 
tymczasowego odsunięcia zawodnika od Kadry Narodowej, jeżeli ten dopuszcza się 
zachowania niegodnego członka Kadry Narodowej, nielicującego z zasadami etyki lub 
negatywnie wpływającego na wizerunek Kadry Narodowej lub PZJ. 

3. O tymczasowym odsunięciu zawodnika wraz z uzasadnieniem trener Kadry Narodowej 
niezwłocznie informuje dyrektora sportowego PZJ oraz biuro PZJ, którzy podejmują decyzję, co 
do  dalszych działań. 



PRAWA CZŁONKÓW KADRY NARODOWEJ 

 

          § 10. 

Członkowie Kadry Narodowej są uprawnieni do: 

1) używania symboli i barw reprezentacji narodowej, 

2) otrzymywania sprzętu jeździeckiego na podstawie odrębnych przepisów ustalanych 
przez  Zarząd PZJ, 

3) otrzymywania suplementów i odżywek na podstawie odrębnych przepisów ustalanych 
przez  Zarząd PZJ, 

4) otrzymywania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na podstawie 
odrębnych przepisów PZJ, 

5) otrzymywania stypendiów sportowych, uregulowanych w odrębnych przepisach. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 11. 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez zarząd PZJ uchwały o jego 
przyjęciu. 

2. W sprawach nieuregulowanych właściwe zastosowanie znajduje ustawa z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), w szczególności art. 13 i 14. 

3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje zarządowi PZJ. 


