Część opisowa sportowego Planu Głównego i startów kontrolnych
dla Kadry Narodowej Seniorów w 2018r.

1. Starty Główne.
• Start główny w sezonie halowym – Finał Pucharu Świata (Paryż, 1015.04.2018). Kwalifikacje do Finału jeszcze trwają. Mamy szansę wystartować
w Finale jeśli nasi zawodnicy bardzo dobrze wystartują w ostatniej kwalifikacji
na zawodach CSI3* w Warszawie. Planujemy wysłać do Paryża 1 lub 2
zawodników w zależności od zajętych miejsc w kwalifikacjach. Z naszej ligi na
finał pojedzie trzech zawodników. Do tej pory nasi zawodnicy nie zajmują
czołowych miejsc w lidze, ale w Warszawie będzie możliwość zdobycia aż 80
pkt. Zadania wynikowe to zajęcie 20 – 30 miejsca z wynikiem do 16pkt.
karnych.
• Startem głównym w sezonie otwartym będą zawody CSIO5*-NC Final w
Barcelonie, 04-07.10.2018 oraz Mistrzostwa Świata -11- 23.09 w Tryon (USA).
o Do NC-Final w Barcelonie droga będzie wiodła poprzez zawody CSIO3* w
Dramen i CSIO3* Uggerhalne. Jeżeli po tych zawodach nasza drużyna
zajmie pierwsze lub drugie miejsce to wystartujemy w zawodach CSIO5* w
Budapeszcie i jeżeli tam w PN zajmiemy pierwsze lub drugie miejsce do
wystartujemy w NC-Final w Barcelonie. Jeśli tam zajmiemy w PN do
ósmego miejsca to w roku 2019 będziemy mogli startować w Pierwszej
Dywizji. Jest to dla nas priorytet ponieważ będziemy mogli startować w
zawodach CSIO5* z najlepszymi w Europie i zdobywać tak cenne
doświadczenie. Starty z najlepszymi pozwolą lepiej się przygotować do
kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
o W Mistrzostwach Świata planujemy wystartować indywidualnie (1-2
zawodników). Nie mamy w tej chwili zespołu aby skutecznie rywalizować z
innymi zespołami o miejsce w pierwszej dziesiątce. Mamy młode dobre i
zdolne konie, które dopiero zdobywają doświadczenie i rutynę i trzeba
nimi rozsądnie gospodarować i przygotowywać je do ME 2019 i Igrzysk
Olimpijskich 2020r.

Zawodnicy, na MŚ mają wyznaczone zadania sportowe i wynikowe: przy
starcie dwóch zawodników - 1 lokata od 20 do 30 miejsca, 1 lokata od 30
do 40 miejsca a wynik punktowy do 20pkt. karnych.

Normy kwalifikacyjne:
1. Zawody CSIO5* Sopot, 14/06/2018-17/06/2018
• Konkurs Puchar Narodów – 0/4 lub 4/0 punktów karnych
• Konkurs Grand Prix – do 4 punktów karnych
2. CSIO5* Budapeszt, 09/08/2018-12/08/2018
• Konkurs Puchar Narodów – 0/4 lub 4/0 punktów karnych
• Konkurs Grand Prix – do 4 punktów karnych
3. Mistrzostwa Polski Seniorów Jakubowice, 02/08/2018-05/08/2018
• ukończyć Mistrzostwa, z wynikiem do 6 punktów karnych
(Na wyżej wymienionych zawodach należy cztery razy powtórzyć wynik.)

2. Kalendarz startów.
Kalendarz startów Kadry Narodowej Seniorów w 2018r oraz zadania sportowe do
wykonania na zawodach kontrolnych:
• CSI3* Warszawa (POL), 01-04.03.2017 – GP – 0 pkt.
• CSI3* Arezzo (ITA), 26.03-01.04.2017 – GP – 0 pkt.
• CSI3*/CSI4* Arezzo (ITA), 02-08.04.2017 – GP CSI3* - 0 pkt., GP CSI4* - do 4pkt
• CSI3* Eschweiler (GER), 25-29.04.2017 – GP – 0 pkt.
• CSI4* Hagen (GER), 25-29.04.2017 - GP– do 4 pkt.
• CSIO 3* Drammen (NOR), 10-13.05.2017 – PN – 0-4 lub 4-0, GP – 0 pkt.
• CSIO3* Uggerhalne (DEN), 23-27.05.2017 – PN – 0 -4 lub 4 -0, GP – 0 pkt.
• CSI4* Poznań (POL) 07-10.06.2017 – GP – 0 pkt.
• CSIO5* Sopot (POL), 14-17.06.2017 – PN – 4 – 0 pkt. lub – 0 - 4 pkt. GP – 4 pkt.
• CSI4* Samorin (SVK), 12-15.07.2017 – GP – 0 pkt.
• MP Seniorów Jakubowice (POL), 02-05.08.2017 – wynik końcowy Mistrzostw do 6
pkt.
• CSIO5*Budapeszt (HUN) 09-12.08.2017 – PN – 4 – 0 lub 0 – 4 pkt., GP do 4 pkt.
• CSI4* Zandhoven (BEL) 22-26.08.2017 – GP – 0 pkt.
(ewentualnie: CSI4* Munster (GER) 23-26.08.2017)
• CSIO5* Barcelona (ESP) – 04-07.10.2017 – NC-Final – do 8 miejsca – 20 pkt.

3. Igrzyska Olimpijskie Tokyo 2020r.
Termin Igrzysk - 24.07 - 9.08.2020r.
• Kwalifikacje zespołowe:
o Mistrzostwa Świata - Tryon (USA) - 11 - 23.09.2018
o Mistrzostwa Europy - Rotterdam (NED) – 19 – 25.08.2019
o Kwalifikacje dla naszej strefy – termin i miejsce jeszcze nie znane
•

Kwalifikacje indywidualne:
o Od pierwszego stycznia 2019 do 30 marca 2020r.
o CSIO3*,CSIO4*,CSIO5* - Konkursy – PN i GP
o CSI3*, CSI4*, CSI5* - konkursy – GP

Część opisowa sportowego Planu Głównego i startów kontrolnych
dla Młodzieżowych Kadr Narodowych w 2018r.

1. Starty Główne (MJ,J,Dz i JnK):
• ME MJ/J/Dz Fontainebleau (FRA), 09-15.07.2018
• ME Kucy Bishop Burton (GBR), 06-12.08.2018

2. Starty kontrolne (MJ,J,Dz i JnK):
• CSI Linz (AUT), 12-15.04.2018
• CSIP Zduchovice (CZE), 25-29.04.2018
• CSIO Zduchovice (CZE), 26-29.04.2018
• CSIOP Lamprechtshausen (AUT), 17-21.05.2018
• CSIO Lamprechtshausen (AUT), 17-21.05.2018
• CSIO Wierden (NED), 30.05-02.06.2018
• CSI Poznań (POL), 06-11.06.2018
• CSIO Hagen (GER), 12-17.06.2018
• CSIP Kronenberg (NED), 28.06-01.07.2018
• ME MJ/J/Dz Fontainebleau (FRA), 09-15.07.2018
• CSIP Knokke (BEL), 24-29.07.2018
• Belgia (Zgrupowanie, kuce), 30.07-05.08.2018
• ME Kucy Bishop Burton (GBR), 06-12.08.2018

3. Zasady powoływania na Mistrzostwa Europy (MJ, J, Dz):
• Podczas zawodów kwalifikacyjnych prowadzony będzie ranking na podstawie
uzyskanych wyników oraz punktów bonifikacyjnych. Klasyfikacja ta będzie
głównym wyznacznikiem przy wyborze składu Kadry Narodowej na tegoroczne
ME w Fontainebleau.
• O starcie zadecyduje również powtarzalność wymaganego wyniku w startach
kontrolnych, stan zdrowia koni oraz aktualna forma pary koń-jeździec. Ranking
końcowy pomoże wybrać najlepszych 4 zawodników. Piąte miejsce w
reprezentacji zostanie zarezerwowane jako tzw. miejsce trenerskie. Piata para
zostanie wybrana przez sztab szkoleniowy.
Zasada przydzielania punktów bonifikacyjnych:
 zawody CSI - Konkurs Główny:
• do 1 pkt.- 20 pkt. bonifikacyjnych
• do 5 pkt.- 10 pkt. bonifikacyjnych
 zawody CSIO - Konkurs Główny:
• do 1 pkt.- 40 pkt. bonifikacyjnych
• do 5 pkt.- 20 pkt. bonifikacyjnych
 Puchar Narodów (konkurs zespołowy) oba nawroty:
• do 1 pkt. - 80 pkt. bonifikacyjnych
• do 5 pkt. - 40 pkt. bonifikacyjnych
(Start tylko w jednym nawrocie = 50% pkt. bonifikacyjnych)

4. Zasady powoływania na Mistrzostwa Europy (JnK):
• O kwalifikacji na Mistrzostwa Europy Kuców zadecyduje powtarzalność wyniku
(minimum dwukrotność wyniku), stan zdrowotny koni oraz aktualna forma
sportowa. Jeden z wyników musi być uzyskany na zawodach międzynarodowych.
Zasady kwalifikacji na imprezę Mistrzowską (dotyczy zawodów otwartych):
 zawody CSIP
• konkurs Grand Prix, wynik do 8 pkt. karnych
 zawody CSIO
• konkurs Grand Prix, wynik do 8 pkt. karnych,
• konkurs Puchar Narodów, wynik do 8 pkt. karnych w nawrocie,
• konkursy 130 cm, wynik do 8 pkt.
 zawody ZODiM:
• konkursy 130 cm (konkursy zwykły, dokładności z wynikiem do 8 pkt.; konkurs
dwufazowy z wynikiem do 8 pkt. w drugiej fazie lub do 8pkt. karnych sumaryczny
wynik dwóch faz.

5. Starty kontrolne, część opisowa:
• 12-15.04.2018 CSI Linz (AUT)
Pierwsze międzynarodowe zawody na obiekcie otwartym, dające możliwość
oceny aktualnej formy par po zakończeniu sezonu halowego 2017. Swą
charakterystyka oraz skalą trudności sprzyjają realizacji planu szkoleniowego
ze względu na duży hipodrom oraz techniczne parkury. Na podstawie
wyników uzyskanych na zawodach CSI w Linzu zostanie wytypowana
najlepsza czwórka do konkursu drużynowego na następne zawody rangi CSIO
które odbędą się w czeskich Zduchowicach.
• 26-29.04.2018 CSI/CSIO Zduchowice (CZE)
Będą to pierwsze zawody rangi CSIO na których czwórka naszych
reprezentantów będzie rywalizować w konkursie Pucharu Narodów
natomiast 5-ty zawodnik pojedzie indywidualnie. Konkurs ten da nam
możliwość przetestowania ewentualnej kolejności startu zawodników, ich
ocenę pod kątem kondycji psychicznej oraz reakcji na stres związany ze
startem. Ze względu bliską relację z Czeska Federacją liczymy na możliwość
uzyskania większej ilości miejsc dla naszych zawodników niż wymieniona 5tka.
• 18-21.05.2018 CSI/CSIO Lamprechtshausen (AUT)
To zawody które charakteryzują się zwykle liczną obsada ekip zagranicznych.
Parkury są wymagające pod względem technicznym a skala trudności jest
mocno selektywna. Tutaj będziemy mieli kolejną możliwość sprawdzenia
optymalnego składu do konkursu drużynowego.
• 30.05-02.06.2018 CSIO Wierden (NED)
CSIO Wierden rozgrywane w Holandii to jedne z trudniejszych młodzieżowych
zawodów w kalendarzu FEI. Będzie to nasza przedostatnia próba przed
występem na ME gdzie będziemy chcieli wystawić najbardziej optymalny
skład naszej reprezentacji. Zawody bezpośrednio poprzedzające CSIO Hagen.
• 12-17.06.2018 CSIO Hagen (GER)
Zawody dające możliwość ostatniego sprawdzianu w konkursie Pucharu
Narodów przed Mistrzostwami Europy. Bardzo licznie obsadzone, starują w
nich niemal wszystkie reprezentacje biorące udział w Mistrzostwach Europy.
To najtrudniejsze zawody w całym cyklu kwalifikacyjnym, to właśnie tutaj
odbywa się ostateczna walka o miejsca na ME w drużynie niemieckiej. Po tym
turnieju zostanie wybrany skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy
MJ,J, Dz.
Plan startów został przygotowany w celu wyselekcjonowania 5-cio osobowego składu
reprezentacji Polski na tegoroczne Mistrzostwa Europy z szerokiej Kadry Narodowej,
wyłonienia składu do konkursu drużynowego na ME oraz możliwości współzawodnictwa z
zawodnikami z Europy.

