REGULAMIN POWOŁYWANIA DO KADRY NARODOWEJ
WKKW
Uchwała nr U/1571/21/Z/2017 z dnia 28.12.2017

JUNIORZY
1. Kadra Narodowa powoływana na podstawie uchwały Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego,
uchwalonej na wniosek Trenera KN i po opinii Dyrektora Sportowego
2. Do kadry A może zostać powołana para zawodnik - koń, która w poprzednim sezonie uzyskała
min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI w konkursie CCI1* oraz min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI
w konkursie CIC1* lub ukończyła Mistrzostwa Europy Juniorów.
3. Do kadry B może zostać powołana para zawodnik-koń , która w poprzednim sezonie uzyskała
min. 2 wyniki kwalifikacyjne FEI w konkursie CIC1*lub jeden z CCI1*
4. Weryfikacja składu kadry narodowej obejmująca możliwość powołania nowych par,
awansowania, bądź usunięcia par będących w kadrze zostanie przeprowadzona po 30.06 danego
roku. Dokonywanie korekty składu kadry w innym terminie jest możliwe, w wyjątkowych
przypadkach na wniosek trenera kadry, menadżera bądź dyrektora sportowego PZJ. Podczas
korekty kadry w powyższych terminach będą brane pod uwagę wyniki z zawodów CIC 1*
uzyskane wyłącznie w roku przeprowadzenia korekty, a wynik z zawodów rangi CCI 1* może
przechodzić z roku poprzedniego.
5. Uzyskanie powyższych norm nie jest jednoznaczne z powołaniem do kadry narodowej.
6. W szczególnych przypadkach można powołać do kadry zawodnika niespełniającego powyższych
norm.
7. Finansowanie dotyczące kolejnego konia zawodnika powołanego do Kadry Narodowej jest
możliwe pod warunkiem, że poziom osiąganych wyników umożliwia start w minimum CIC1*.
8. Zawodnicy kadry narodowej mają prawo do udziału w zgrupowaniach kadry.
9. Na zgrupowania, pod warunkiem wolnych miejsc, zawodnik może przywieźć dodatkowego konia
nie odstającego poziomem wyszkolenia od poziomu prowadzonego zgrupowania. Decyzję
podejmuje w tej sprawie trener kadry w uzgodnieniu z menadżerem WKKW i dyrektorem
sportowym PZJ.
10. W okresie przygotowań do Mistrzostw Europy Juniorów zaleca się trenerom prowadzącym
zawodników kadry zaplanowanie minimum 2 startów, w zawodach w skokach na poziomie klasy
N lub P, a także zaplanowania jednego startu zagranicznego.

11. W przypadku odmowy startu w zawodach lub zgrupowaniach wyznaczonych przez Trenera
Kadry lub Menadżera Dyscypliny jako obowiązkowe bez akceptowalnego usprawiedliwienia,
zawodnik może zostać usunięty z Kadry Narodowej.
12. Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej Juniorów są zobowiązani do wykonania badań
w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej minimum raz w danym roku.
13. Szczegółowe badania zdrowia koni zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem sezonu
i/lub podczas zgrupowań przez wyznaczonego przez Polski Związek Jeździecki lekarza
weterynarii kadry narodowej lub w uzgodnionych miejscach i terminach
14. Zasady finansowania poszczególnych akcji szkoleniowych i startów w zawodach
międzynarodowych zostaną podane po zatwierdzeniu programu przygotowań przez Zarząd PZJ
i MSiT.

MŁODZI JEŹDŹCY
1.

Kadra Narodowa powoływana na podstawie uchwały Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego,
uchwalonej na wniosek Trenera KN i po opinii Dyrektora Sportowego

2.

Do kadry A może zostać powołana para zawodnik - koń, która w poprzednim sezonie uzyskała
min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI w konkursie CCI2* oraz min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI
w konkursie CIC2* lub ukończyła Mistrzostwa Europy Młodych Jeźdźców.

3.

Do kadry B może zostać powołana para zawodnik-koń , która w poprzednim sezonie ukończyła
Mistrzostwa Europy Juniorów lub uzyskała min. 1 wynik kwalifikacyjny FEI w konkursie CIC2*.

4.

Weryfikacja składu kadry narodowej obejmująca możliwość powołania nowych par,
awansowania, bądź usunięcia par będących w kadrze zostanie przeprowadzona po 30.06 danego
roku. Dokonywanie korekty składu kadry w innym terminie jest możliwe, w wyjątkowych
przypadkach na wniosek trenera kadry, menadżera bądź dyrektora sportowego PZJ.

5.

Uzyskanie powyższych norm nie jest jednoznaczne z powołaniem do kadry narodowej.

6.

W szczególnych przypadkach można powołać do kadry zawodnika nie spełniającego powyższych
norm.

7.

Finansowanie dotyczące kolejnego konia zawodnika powołanego do Kadry Narodowej jest
możliwe pod warunkiem, że poziom osiąganych wyników umożliwia start w minimum CIC2*.

8.

Zawodnicy kadry narodowej mają prawo do udziału w zgrupowaniach kadry.

9.

Na zgrupowania, pod warunkiem wolnych miejsc, zawodnik może przywieźć dodatkowego konia
nie odstającego poziomem wyszkolenia od poziomu prowadzonego zgrupowania. Decyzję
podejmuje w tej sprawie trener kadry w uzgodnieniu z menadżerem WKKW lub dyrektorem
sportowym PZJ.

10. W okresie przygotowań do Mistrzostw Europy Młodych Jeźdźców zaleca się trenerom
prowadzącym zawodników kadry zaplanowanie minimum 2 startów, w zawodach w skokach na
poziomie klasy N.
11. W przypadku odmowy startu w zawodach lub zgrupowaniach wyznaczonych przez Trenera
Kadry lub Menadżera Dyscypliny jako obowiązkowe bez akceptowalnego usprawiedliwienia,
zawodnik może zostać usunięty z Kadry Narodowej.
12. Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej Młodych Jeźdźców są zobowiązani do wykonania
badań w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej minimum raz w danym roku.
13. Szczegółowe badania zdrowia koni zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem sezonu
i /lub podczas zgrupowań przez wyznaczonego przez Polski Związek Jeździecki lekarza
weterynarii kadry narodowej lub w uzgodnionych miejscach i terminach
14. Warunki finansowe poszczególnych akcji szkoleniowych i startów w zawodach
międzynarodowych zostaną podane po zatwierdzeniu programu przygotowań przez Zarząd PZJ
i MsiT.

