
REGULAMIN POWOŁYWANIA REPREZENTACJI  

NA MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW W WOLTYŻERCE,  

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW W WOLTYŻERCE ORAZ 

MISTRZOSTWA EUROPY MŁODYCH WOLTYŻERÓW  

W ROKU 2023 

 

1. Do reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej mogą być 

powoływani zawodnicy, którzy są członkami Kadry Narodowej, w odpowiedniej 

kategorii wiekowej, spełniający kryteria wyznaczone przez Międzynarodową Federację 

Jeździecką (FEI) oraz Komisję Sportową PZJ. 

2. Gotowość do startu w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej zawodnicy 

(indywidualni, pary i zespół) muszą potwierdzić podczas międzynarodowych i 

krajowych startów kontrolnych wyznaczonych przez menadżera konkurencji. 

3. O powołaniu do reprezentacji decyduje, łącznie, w kolejności: 

3.1.uzyskanie minimalnego wyniku w imprezach międzynarodowych (wg tabeli 

poniżej). Oba wyniki minimalne muszą zostać uzyskane w terminie od  

01. stycznia 2023 r., do dnia zgłoszeń imiennych na zawody międzynarodowe rangi 

mistrzowskiej.  

3.2.Udział w zawodach krajowych kwalifikacyjnych, wyznaczonych przez Menażera 

konkurencji na początku roku i uzyskanie wyników na poziomie wyników 

minimalnych, na przynajmniej jednych z tych zawodów. 

3.3.Pozytywna opinia Komisji Sportowej konkurencji woltyżerki PZJ, podjęta w 

oparciu o wyniki uzyskane podczas całego sezonu startowego i szanse na uzyskanie 

prognozowanych wyników podczas zawodów międzynarodowych rangi 

mistrzowskiej. 

Wymagany minimalny wynik został określony poniżej, dla poszczególnych kategorii 

wiekowych i rodzajów konkursów: 

Kategoria wiekowa i 

rodzaj konkursu 

Wynik minimalny 

Uzyskany od 01.01.2021 do daty zgłoszeń imiennych 

se
n

io
rz

y
 

zespół 1x ocena końcowa 6,500 w zawodach CVI2* i 1x ocena końcowa 

6,500 w zawodach CVI3* 

pary 1 x ocena 6,500 uzyskana w którejkolwiek z rund, w zawodach 

CVI3*/4* 

indywidualni 1x ocena końcowa 6,500 na zawodach krajowych (ZO/ZR) w 

konkursie Ai3* oraz 1x ocena końcowa 6,500 uzyskana na 

zawodach CVI3*/4* oraz 1 x ocena 6,500 w CVI3*/4*  

w programie obowiązkowym 

ju
n

io
rz

y
 

zespół 1x ocena końcowa 6,500 w zawodach CVIJ1* i 1x ocena 

końcowa 6,500 w zawodach CVIJ2* 

pary  1x ocena końcowa 6,500 uzyskana w zawodach CVI1* lub 

CVIJ1* i 1x ocena 6,500 uzyskana w którejkolwiek z rund, w 

zawodach CVIJ2* lub CVI2* 

Indywidualni 2x ocena min. 6,500 uzyskana w rundzie pierwszej w zawodach 

CVI2* lub CVIJ2* oraz 1x ocena 6,500 uzyskana w pierwszej 

rundzie na zawodach krajowych (ZO/ZR) w konkursie Ai2*/Bi2* 

M
ło

d
zi

 

w
o
lt

y
że

ro
w

ie
 indywidualni 1x ocena min. 6,500 oraz 1x ocena min. 6,500 w pierwszej 

rundzie zawodów CVI2*/CVI3*/CVI4*/CVIJ2*/CVIY2*  

oraz 1x ocena końcowa 6,500 w zawodach krajowych (ZO/ZR) w 

konkursie Ai3*-Y 

 



4. Na wniosek Menadżera konkurencji, składy reprezentacji na zawody międzynarodowe 

rangi mistrzowskiej zatwierdza Zarząd PZJ i przedkłada je do zatwierdzenia przez 

właściwe Ministerstwo.  

5. Do reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej, Menadżer 

konkurencji może wyjątkowo powołać zawodnika (indywidualnego, parę, zespół), 

który nie spełnia w/w kryteriów. Decyzja taka, uzgodniona z KWPZJ, musi być 

uzasadniona pisemnie. 


