
INFORMACJA  O  ZAWODNIKU  KANDYDUJĄCYM  DO  KADRY  NARODOWEJ  PZJ  2015   (po wypełnieniu odesłać do biura PZJ) 
 

Imię i nazwisko zawodnika Rok urodzenia 
Kategoria wiekowa 

Nazwa klubu * Klasa sportowa za 
wyniki roku 2014 

Numer aktualnej 
licencji PZJ 

Adres mailowy oraz numer  
telefonu kom.  ;  Uwagi 

 
 

     

Najlepszy wynik uzyskany przez zawodnika w sezonie 2014: 
 
 
Planowany start/y główny/e w sezonie 2015 roku: 
 
 

Miejsce w Mistrzostwach 
Polski 2014 

Miejsce w Mistrzostwach 
Europy  2014 

Miejsce w rankingu 
krajowym za sezon 

2014 

Aktualne miejsce w rankingu 
światowym 

Uwagi 

 
 

    

 

INFORMACJA  O  KONIACH  BĘDĄCYCH  W  DYSPOZYCJI  ZAWODNIKA  KANDYDUJĄCEGO  DO  KADRY  NARODOWEJ  PZJ 
Nazwa konia Płeć Rok 

urodzenia 
Klasa konkursu, w której koń 

będzie startował w 2015 
Najlepszy wynik uzyskany w 

roku 2014 
Planowany start główny w 

roku 2015 
Numer paszportu i 
numer licencji PZJ 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

Imię i nazwisko szkoleniowca klubowego 
odpowiedzialnego za zawodnika – konie 
Posiadane uprawnienia szkoleniowe ** 

Imię i nazwisko lekarza weterynarii opiekującego się 
końmi w/wym. zawodnika *** 

Oświadczenie lekarza weterynarii **** 
Ewentualne uwagi o stanie zdrowia konia/i  

  
 Data: 

 
Podpis: 
 

Trener  
/klasa/ 

Instruktor  
sportu 

Instruktor szkol. 
podstawowego 

Brak  
szkoleniowca 

    
Objaśnienia: * w przypadku zawodnika nie zrzeszonego wpisać „BPK” ; **  wpisać poniżej imię i nazwisko oraz zaznaczyć uprawnienia „X” w odpowiedniej rubryce ; *** wpisać 
poniżej imię i nazwisko lek. wet., wpisać datę oraz złożyć podpis przez lek. wet. /dotyczy oświadczenia/ ;  **** w przypadku braku uwag wpisać „stan zdrowia koni/a bez zastrzeżeń”. 
 

Oświadczam/y, że w/w zawodnik wraz z koniem/końmi wymienionym/i w powyższej tabeli będzie dyspozycyjny dla Polskiego Związku Jeździeckiego z 
chwilą otrzymania powołania do startu w reprezentacji Polski, w sezonie 2015 roku. 
Do niniejszego dokumentu należy dołączyć oświadczenie/a właściciela/i koni/a dotyczące zgody na starty w reprezentacji, o ile nie jest nim / nie są nimi  
zawodnik – macierzysty klub. 
 
……………………………………………… ……………………………………………  ……………………………………………….. 
 (miejscowość i data)    (pieczątka klubu – podpis osoby uprawnionej)    (podpis zawodnika) 
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