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REGULAMIN 
 

 

 

powoływania zawodników do kadry Narodowej B 
 jeźdźców na kucach 

 
 
 
 

Celem Kadry jest wyróżnienie zdolnych i osiągających regularne wyniki 
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sportowe  jeźdźców. Starty nie będą finansowanie z budżetu PZJ, 

Ministerstwa. 

 

 
 
 

1. Kadra  powoływana jest raz w roku na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. 

2. Głównym kryterium powoływania do Kadry  jest progresja wynikowa. Komisja 

Sportu Dzieci i Młodzieży powołuje w skład Kadry  zawodników, których wyniki 

uzyskane w ciągu poprzedniego roku dają podstawę do ich powołania na kolejny rok. 

3. Zmiany w składzie Kadry mogą być korygowane zgodnie z bieżącą sytuacją i 

potrzebami. Dokładna liczba członków Kadry  nie jest ograniczona. 

4. Do składu kadry  Komisja Sportu dzieci i młodzieży może wyjątkowo 

powołać zawodnika z pominięciem kryteriów podanych niżej. Decyzja ta musi być 

pisemnie umotywowana. 

5. Kadrę  dzieci na kucach zatwierdza Zarząd PZJ na wniosek Komisji Sportu 

Dzieci i Młodzieży.  

6. Zawodnicy powoływani do kadry  powinni spełniać wymogi stawiane przed 

nimi przez PZJ, tzn.: 

a. posiadać obywatelstwo polskie i aktualną licencję PZJ, WZJ 

b. brać udział w Mistrzostwach i Pucharach Polski 

c. złożyć harmonogram startów na nadchodzący rok, 

d. prezentować odpowiednią postawę i zdyscyplinowanie, 

7. Zawodnicy powołani mają prawo do używania symbolu  Kadry. 

8. Zadaniem zawodników Kadry  jest promowanie i popularyzacja dyscyplin 
jeździeckich. 

9. Członek Kadry  udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek PZJ, 

który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów 

gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez przepisy PZJ 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). 

 

 

SKOKI 
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1. Kadrę  na Kucach stanowią zawodnicy posiadający stawkę kuców, na których 

poziom osiąganych wyników spełniający poniższe warunki Regulaminu: 

a) Wiek zawodnika 12-16 lat 

b) Mistrzostwa/Halowe Mistrzostwa Polski Kuców miejsca I-III (z wynikiem nie 

gorszym niż 8 pkt karnych) 

c) Minimum 4-krotne zaliczenie wyników w konkursach  120cm, 130cm z wynikiem 

0pkt karnych/ z  oceną stylu (do 3,5 pkt)  

d) Zwycięzca Rankingu grupy  D 

  

 
 

 

 

 


