
                      REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY 

                                    SPORTOWE RAJDY KONNE  

 

Niniejszy regulamin określa zasady powoływania par koń-jeździec do składu Kadry 

Narodowej w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne w Polskim Związku Jeździeckim . 

Spis treści : 

I. Cel powoływania Kadry Narodowej 

II.  Zasady powoływania Kadry Narodowej oraz kryteria kwalifikacyjne. 

III. Zasady uczestnictwa w rywalizacji międzynarodowej w ramach Kadry Narodowej 

IV. Prawa i obowiązki Kadry Narodowej  

 

I. Cele powoływania Kadry Narodowej 

1. Nadrzędnym celem Kadry Narodowej jest reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej na arenie 

międzynarodowej , ze szczególnym naciskiem na imprezy rangi mistrzowskiej.  

 

2. Podział Kadry Narodowej  

 Kadra Narodowa A Seniorów oraz Kadra Narodowej A Juniorów/Młodych Jeźdźców . Kadra 

A składa się z maksymalnie 5 par dla każdej kategorii wiekowej. 

 Powołane pary zawodników  powinny reprezentować poziom umożliwiający udział w 

 Mistrzostwach Polski oraz zawodach rangi mistrzowskiej (ME, MŚ)  swojej kategorii 

 wiekowej, 

 Kadra Narodowej B Seniorów oraz Kadra Narodowa B Juniorów/Młodych Jeźdźców. Kadra B 

składa się z maksymalnie 5 par dla każdej kategorii wiekowej. 

 Powołane pary stanowią bezpośrednie zaplecze Kadry A  i powinny reprezentować poziom 

 umożliwiający im udział w Mistrzostwach Polski oraz  reprezentacji Polski na zawodach 

 międzynarodowych odpowiedniej kategorii wiekowej.   

II. Zasady powoływania i zatwierdzania zawodników do Kadry Narodowej 

1. Menedżer dyscypliny nominuje czyli proponuje skład Kadry zawodników posiadających 

polskie obywatelstwo, których wyniki uzyskane w półroczu poprzedzającym moment 

powołania  spełniają określone normy powołania do Kadry oraz dają podstawy do 

oczekiwania ich poprawy lub utrzymania na danym poziomie w kolejnym półroczu. 

2. Nominacja nie jest jednoznaczna z powołaniem do Kadry. Zawodnik nominowany może 

otrzymać  powołanie do Kadry po spełnieniu warunków określonych w punktach 3. oraz 4. 

niniejszego Regulaminu.   

3. Powołani do Kadry Narodowej muszą spełniać poniżej wymienione wymagania: 



 powinni uczestniczyć w Mistrzostwach Polski, ewentualne nieuczestniczenie musi być 

umotywowane  pisemnie z podaniem przyczyn 

 posiadać aktualną licencję PZJ 

 udzielić pełnych  informacji na temat koni będących w jego dyspozycji oraz na temat swoich 

planów startowych (wg załącznika nr 1) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. 

(Dz. U. 1997 nr133, poz. 883) 

4. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu  zawodnika do składu Kadry zostaje podjęta po 

zebraniu informacji o aktualnym stanie jego wyposażenia w konie oraz dyspozycyjności  

odnośnie reprezentowania Polski we współzawodnictwie  międzynarodowym, z zawodami 

rangi mistrzowskiej włącznie. Zawodnicy zakwalifikowani do Kadry muszą dysponować 

koniem/końmi, które są przygotowane do startu w Mistrzostwach Polski w danej grupie 

wiekowej oraz mogą sprostać wymogom sportowego współzawodnictwa międzynarodowego 

w swojej kategorii.  

5. O powołaniu zawodnika do Kadry decyduje jego aktualny poziom wyszkolenia, aktualna 

forma dosiadanych przez niego koni oraz uzyskane wyniki sportowe w okresie, na podstawie 

którego jest powoływany bądź korygowany (uaktualniany) skład Kadry. Jednym z kryteriów 

wyboru pary do Kadry jest powtarzalność wyników i regularność startów. 

 Kryteria sportowe powoływania zawodników do Kadry określone zostały w załączonej  tabeli.  

 

KRYTERIA SPORTOWE POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO KADRY NARODOWEJ PZJ 

  
KADRA A 

 
KADRA B 

 
SENIORZY 

 
Ukończyć CEI 4* lub CEI 3* w 
tempie min.14 km/h 

 
Ukończyć CEI 3* lub CEI 2* 

 
JUNIORZY/MŁODZI JEŹDŹCY 

 
Ukończyć  CEIY 2* w tempie min. 
14km/h 

 
Ukończyć zawody CEIY2* 

 

6. Kadra Narodowa we wszystkich kategoriach wiekowych powoływana jest raz w roku na okres 

od 1 stycznia do 31 grudnia. Skład Kadry jest uaktualniany (korygowany) co pól roku.  

7. Zmiany w składzie Kadry mogą być dokonywane co trzy miesiące na podstawie oceny 

realizacji planu startów oraz osiągniętych wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym i krajowym lub innych zdarzeń, mogących mieć wpływ na dyspozycyjność  

do startu w zawodach międzynarodowych pary koń/jeździec.  

8. Do składu Kadry Narodowej Menedżer może wyjątkowo powołać parę koń/jeździec z 

pominięciem wyżej wymienionych kryteriów. Decyzja ta musi być pisemnie umotywowana.    



9. Kadrę Narodową seniorów, młodych jeźdźców oraz juniorów zatwierdza Zarząd PZJ na 

wniosek Menedżera dyscypliny uzgodniony z Dyrektorem Sportowym PZJ.   

III. Zasady uczestnictwa w zawodach międzynarodowych i akcjach szkoleniowych w ramach Kadry 

Narodowej 

1. Składy reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej zatwierdza Zarząd PZJ  

po otrzymaniu propozycji od Menedżera dyscypliny. Uzyskanie kwalifikacji do startu w 

imprezie rangi mistrzowskiej nie jest  jednoznaczne z powołaniem do tego startu.  Menedżer 

ma prawo zażądania  opinii na temat konia (stan zdrowia, aktualna forma) od  lekarza 

weterynarii prowadzącego parę zawodników. Konsultacja z lekarzem weterynarii jest 

konieczna do podjęcia ostatecznej decyzji  dotyczącej powołania pary.    

2. PZJ współfinansuje przygotowania Kadry A do startu w imprezach głównych oraz zawodników 

Kadry A i B w zawodach kwalifikacyjnych i akcjach szkoleniowych po przedstawieniu 

preliminarza kosztów. 

IV. Prawa i obowiązki  

1. Do obowiązków Kadry Narodowej należy godne reprezentowanie barw i symboli 

Rzeczypospolitej Polskiej 

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.  

3. Zawodnicy Kadry Narodowej powinni w sposób aktywny przyczyniać się do popularyzacji i 

rozwoju dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych poprzez udział w akcjach promujących 

dyscyplinę. 

4. Zawodnicy Kadry Narodowej muszą bezwzględnie pod rygorem usunięcia z Kadry 

uczestniczyć w imprezach promujących jeździectwo na wniosek i po uzgodnieniu z 

Menedżerem dyscypliny. 

5. Zawodnicy Kadry Narodowej mają prawo do używania symboli i barw Reprezentacji 

Narodowej. PZJ będzie starał się zapewnić zawodnikom Kadry jak najlepsze warunki rozwoju 

poprzez dofinansowywanie startów i szkoleń, pomoc w kwestiach logistycznych i prawnych.    


