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PROJEKT 
 

 

REGULAMIN KADRY NARODOWEJ 

DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA 
 

Niniejszy regulamin określa zasady powoływania par koń-jeździec do składu Kadry Narodowej w 
dyscyplinie ujeżdżenia w Polskim Związku Jeździeckim. 
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1. Cele Kadry Narodowej 

1.1. Nadrzędnym celem Kadry Narodowej jest reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej podczas imprez 
sportowych na arenie międzynarodowej, ze szczególnym naciskiem na imprezy rangi mistrzowskiej. 
 
1.2. Celem Kadry Narodowej dla poszczególnych kategorii wiekowych są: 
-seniorzy: Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Igrzyska Olimpijskie 
-młodzi jeźdźcy: Mistrzostwa Europy 
-juniorzy: Mistrzostwa Europy 
-juniorzy młodsi: Mistrzostwa Europy Dzieci 
-jeźdźcy na kucach: Mistrzostwa Europy Kuców 
 
1.3. Podział Kadry Narodowej: 
-Kadra A: Ma na celu wyłonienie par, które mogą indywidualnie bądź drużynowo reprezentować kraj w 
zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej wg punktu 1.2.. Kadra A składa się z maksymalnie 4 
par w każdej z kategorii wiekowych. 
-Kadra B: Ma na celu wyłonienie par, których wyniki predysponują do awansu do kadry A. Zawodnicy 
Kadry B mają prawo do reprezentowania kraju na zawodach międzynarodowych. Kadra B składa się z 
maksymalnie 4 par w każdej z kategorii. 
 
1.4. Zadaniem Kadry Narodowej jest także promowanie i popularyzacja dyscypliny ujeżdżenia. 
 
 
2. Zasady powoływania do Kadry Narodowej 

2.1. Menadżer dyscypliny proponuje do składu Kadry Narodowej zawodników posiadających polskie 
obywatelstwo, których wyniki uzyskane w półroczu poprzedzającym moment powołania, spełniają 
normy powołania do kadry. 
 
2.2. Kadra Narodowa we wszystkich kategoriach wiekowych powoływana jest raz w roku na okres od 1 
stycznia do 31 grudnia. 
 
2.3. Zmiany w składzie Kadry Narodowej mogą być dokonywane co trzy miesiące na podstawie 
osiągniętych wyników sportowych we współzawodnictwie: 
-międzynarodowym: Kadra A i B Seniorów, Kadra A Młodych Jeźdźców, Kadra A Juniorów, Kadra A 
Juniorów Młodszych, Kadra A Jeźdźców na Kucach. 
-międzynarodowym lub krajowym: Kadra B Młodych Jeźdźców, Kadra B Juniorów, Kadra B Juniorów 
Młodszych, Kadra B Jeźdźców na Kucach 
 

2.4. Skład Kadry narodowej zatwierdza Zarząd PZJ na wniosek Menadżera dyscypliny. 
 
2.5. W przypadku większej liczby par spełniających normy powołania do kadry, o pierwszeństwie będzie 
decydowała średnia odpowiednio z trzech ostatnich startów, z tego jeden uzyskany w okresie ostatnich 
trzech miesięcy.  
 
2.6. Powołani do kadry narodowej muszą spełnić poniżej wymienione wymagania: 
-uczestniczyć w Mistrzostwach Polski 
-posiadać aktualną licencję PZJ, a w przypadku kadry A we wszystkich kategoriach wiekowych oraz 
Kadry B Seniorów – również licencję FEI 
-podpisać umowę z PZJ o zasadach uczestnictwa w Kadrze Narodowej 
-zawrzeć umowę pomiędzy właścicielem konia a PZJ, akceptującą warunki uczestnictwa kadrze 
narodowej 
 
2.7. Do składu kadry narodowej Menadżer dyscypliny może wyjątkowo wystąpić o powołanie pary 
koń/jeździec z pominięciem kryteriów podanych wyżej. Decyzja ta musi być umotywowana. 
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2.8. Jednym z kryterium wyboru pary do Kadry Narodowej jest powtarzalność wyników i regularność 
startów. 
 
 
3.Normy kwalifikacyjne Kadry Narodowej 

3.1. Kadra Narodowa Seniorów (powyżej 18 roku życia) 
Pary spełniające poniższe warunki: 
3.1.1 Kadra A 
Do Kadry A powoływane są pary, których poziom wyników umożliwia udział indywidualny bądź 
drużynowy w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach Olimpijskich. Wyniki w 
konkursach Intermediate II, Grand Prix, Grand Prix Special powyżej 66% wyłącznie na zawodach 
międzynarodowych. Są to pary, które wypełniły normę kwalifikacyjną FEI do startów w MŚ lub ME. 
3.1.2. Kadra B 
Do Kadry B powoływane są pary, których poziom osiąganych wyników na zawodach międzynarodowych 
daje perspektywę awansu do kadry A. Są to pary, które w zawodach międzynarodowych uzyskały 
minimum trzykrotnie w konkursach Intermediate II, Grand Prix, Grand Prix Special wyniki powyżej 64%. 
Zawodnikom w wieku poniżej 25 lat zalicza się również wyniki uzyskane w konkursie Grand Prix 16-25. 
 
3.2. Kadra Narodowa Młodych Jeźdźców (wiek 19-21 lat) 
Stanowią pary spełniające poniższe warunki: 
3.2.1 Kadra A 
Do Kadry A powoływane są pary, których poziom wyników umożliwia udział indywidualny bądź 
drużynowy w Mistrzostwach Europy Młodych Jeźdźców. Są to pary, które w programie Św. Jerzego 
(CC2, CC4) lub w programie międzynarodowym konkursu indywidualnego młodych jeźdźców (CC3) w 
zawodach międzynarodowych uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 66%. Są to pary które uzyskały normę 
kwalifikacyjną FEI do startu w Mistrzostwach Europy. 
3.2.2. Kadra B 
Do Kadry B powoływane są pary których poziom uzyskanych wyników daję perspektywę awansu do 
Kadry A. Są to pary, które w zawodach międzynarodowych i krajowych w programie Św. Jerzego (CC2, 
CC4) lub w programie międzynarodowym konkursu indywidualnego młodych jeźdźców (CC3) uzyskały 
trzykrotnie wynik powyżej 64%. 
 
3.3. Kadra Narodowa Juniorów (wiek 14-18lat) 
Stanowią pary spełniające poniższe warunki: 
3.3.1. Kadra A 
Do kadry A powoływane są pary których poziom wyników umożliwia udział indywidualny lub drużynowy 
w Mistrzostwach Europy Juniorów. Są to pary, które w programie międzynarodowym konkursu 
zespołowego lub indywidualnego ME Juniorów (C2, C3) w zawodach międzynarodowych uzyskały 
trzykrotnie wynik powyżej 66%. Są to pary, które wypełniły normę kwalifikacyjną FEI do startu w ME. 
3.3.2. Kadra B 
Do kadry B powoływane są pary których poziom uzyskanych wyników daję perspektywę awansu do 
Kadry A. Są to pary, które w zawodach międzynarodowych i krajowych w programie międzynarodowym 
konkursu zespołowego lub indywidualnego ME Juniorów (C2, C3) w zawodach międzynarodowych i 
krajowych uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 64%. 
 
3.4. Kadra Narodowa Jeźdźcy na Kucach (wiek 12-16 lat) 
Stanowią pary spełniające poniższe warunki: 
3.4.1. Kadra A 
Do kadry A powoływane są pary których poziom wyników umożliwia udział indywidualny lub drużynowy 
w Mistrzostwach Europy Jeźdźców na Kucach. Są to pary, które w programie międzynarodowym 
konkursu indywidualnego ME Jeźdźców na Kucach (N3) w zawodach międzynarodowych uzyskały 
trzykrotnie wynik powyżej 66%. Są to pary, które wypełniły normę kwalifikacyjną FEI do startu w ME. 
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3.4.2. Kadra B 
Do kadry B powoływane są pary których poziom uzyskanych wyników daję perspektywę awansu do 
Kadry A. Są to pary, które w zawodach międzynarodowych i krajowych w programie międzynarodowym 
konkursu zespołowego lub indywidualnego ME Jeźdźców na Kucach (N2, N3) w zawodach 
międzynarodowych lub krajowych uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 64%. 
 
 
3.5. Kadra Narodowa Juniorzy Młodsi (wiek 12-15 lat) 
3.5.1. Kadra A 
Do kadry A powoływane są pary których poziom wyników umożliwia udział indywidualny lub drużynowy 
w Mistrzostwach Europy Dzieci. Są to pary, które w programie międzynarodowym konkursu 
indywidualnego ME Dzieci (D4) w zawodach międzynarodowych lub krajowych uzyskały trzykrotnie 
wynik powyżej 66%. Są to pary, które wypełniły normę kwalifikacyjną FEI do startu w ME. 
3.5.2. Kadra B 
Do kadry B powoływane są pary których poziom uzyskanych wyników daję perspektywę awansu do 
Kadry A. Są to pary, które w zawodach międzynarodowych lub krajowych w programie 
międzynarodowym konkursu zespołowego lub indywidualnego ME Dzieci (D3, D4) w zawodach 
międzynarodowych lub krajowych uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 64%. 
 
 
4. Zasady uczestnictwa w zawodach międzynarodowych i akcjach szkoleniowych w ramach Kadry 

Narodowej 

4.1. Ostateczny skład reprezentacji na imprezy międzynarodowe rangi mistrzowskiej menadżer ustala 
po konsultacji z trenerami, lekarzami weterynarii prowadzącymi pary i na podstawie startu 
porównawczego (kontrolnego). 
 
4.2. O powołaniu do reprezentacji decyduje wyższa średnia odpowiednio trzech najlepszych wyników 
będących podstawą powołania do kadry A lub B w określonej kategorii wiekowej. 
 
4.3 Składy reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej zatwierdza zarząd PZJ po 
otrzymaniu propozycji od menadżera dyscypliny i przedkłada je do zatwierdzenia przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. 
 
4.4. PZJ współfinansuje przygotowania zawodników Kadry A do startu w imprezach głównych.  
 
4.5. PZJ współfinansuje udział, zawodników Kadry A i B, w ustalonych z menadżerem zawodach i akcjach 
szkoleniowych, po przedstawieniu preliminarza kosztów. 
 
 
5. Prawa i obowiązki 

5.1. Do obowiązków zawodników Kadry Narodowej należy godne reprezentowanie barw i symboli 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
5.2. Zawodnicy Kadry Narodowej są szczególnie zobowiązani do 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.  
 
5.3. Zawodnicy Kadry Narodowej powinni w sposób aktywny przyczyniać się do popularyzacji i rozwoju 
dyscypliny ujeżdżenia poprzez udział w akcjach promujących dyscyplinę. 
 
5.4. Menadżer dyscypliny ujeżdżenia ma prawo do wglądu w historię leczenia i opieki weterynaryjnej 
konia powołanego do Kadry. W przypadku kontuzji konia uniemożliwiającej starty powyżej 3 miesięcy, 
menadżer po konsultacji z lekarzem prowadzącym ma prawo zawiesić parę w Kadrze Narodowej do 
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czasu wznowienia startów.  
5.5. Zawodnicy należący do Kadry Narodowej muszą bezwzględnie pod rygorem usunięcia z Kadry 
uczestniczyć w imprezach promujących jeździectwo na wniosek i po uzgodnieniu z menadżerem 
dyscypliny. 
 
5.6. Zawodnicy Kadry Narodowej mają prawo do używania symboli i barw Reprezentacji Narodowej. 
Polski Związek Jeździecki będzie starał się zapewnić zawodnikom Kadry jak najlepsze warunki rozwoju 
poprzez dofinansowywanie startów i szkoleń, pomoc w kwestiach logistycznych i prawnych. 
 
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego w dniu      .2015 
Równocześnie uchyla się dotychczasowy, obowiązujący Regulamin. 


