Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 02/01/2021 z dnia 23.01.2021

Regulamin Kadry Województwa Zachodniopomorskiego
Jeździectwo
Regulamin dotyczy powoływania zawodników do Kadry Województwa
Zachodniopomorskiego (zwanej dalej KZW) : Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów
w dyscyplinie Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie i WKKW i określa zasady jej
powoływania.
Celem głównym powołania Kadry Województwa Zachodniopomorskiego jest
przygotowanie członków Kadry Województwa wraz z wytypowanymi końmi do
ewentualnego udziału w startach przewidzianych w Planie Startów na rok 2021 dla danej
konkurencji i zatwierdzonym uchwałą Zarządu ZZJ.
Celem pośrednim jest promocja sportu jeździeckiego i popularyzacja konkurencji
jeździeckich poprzez osiąganie jak najlepszych wyników sportowych.
Zawodnik powołany do Kadry jest zobowiązany do reprezentowania regionu na
zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Skład KWZ jest ustalany na przez Zarząd
Zachodniopomorski Związek Jeździecki we współpracy z selekcjonerem (trenerem) danej
dyscypliny.
Zasady powoływania do Kadry Województwa Zachodniopomorskiego
1. Kadra Województwa Zachodniopomorskiego zwana dalej KWZ powoływana jest
spośród zawodników reprezentujących barwy klubów zrzeszonych w ZZJ oraz
zawodników BPK z Województwa Zachodniopomorskiego. Weryfikacja kadry
następuje co 6 miesięcy.
2. Wnioskować o powołanie do Kadry Wojewódzkiej mogą: Członkowie Zarządu ZZJ,
trener klubowy zawodnika oraz Selekcjoner.
3. Do kadry ZZJ powoływana jest para zawodnik – koń. W przypadku sprzedaży,
kontuzji konia decyzję o pozostaniu w kadrze ZZJ zawodnika z nowym koniem
podejmuje Zarząd ZZJ (w przypadku dysponowania koniem, który ma potencjał do
startów na Zawodach Ogólnopolskich w odpowiedniej kategorii wiekowej).
4. Do kadry może być powołany zawodnik, który posiada aktualną licencję WZJ lub
PZJ oraz posiada aktualne badania lekarskie zgodne ze stosownym
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zaświadczające o zdolności do uprawiania
sportu jeździeckiego
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5. Głównym kryterium powoływania do KWZ są wyniki końcowe w imprezach
i programach organizowanych przez ZZJ w roku ubiegłym oraz imprezach
ogólnopolskich, MP, HPPDiM, PPDiM, OOM, MO w konkurencji Skoki Przez
Przeszkody, WKKW, Ujeżdżenie
Obligatoryjne zasady powoływania do kadry KWZ skoki przez przeszkody
➢ Młodzik: (9-11 lat, Rocznik 2010-2012) Minimum 2 bezbłędne przejazdy
- Kuce 70 cm 2 x 0
- Duże i Male Konie 90 cm 2 x 0
Cel: Przygotowanie młodzieży do startów w wyższych kategoriach
wiekowych, pozyskanie przyszłych reprezentantów na OOM.
➢ Junior Młodszy: (12-15 lat, Rocznik 2006-2009) Minimum 2 bezbłędne
przejazdy:
- Kuce A-B 80 cm
- Kuce C i D 90 cm
- Duże konie 110 cm
Cel: przygotowanie do OOM
➢ Junior: (16-18 lat, rocznik 2003-2005)
- Tylko duże konie
Minimum 2 bezbłędne przejazdy: 2 x 120 cm
Cel: Przygotowanie do MP-B
Obligatoryjne zasady powołania do kadry KWZ ujeżdżenie i WKKW (należy
spełnić minimum dwa kryteria)
1. Zawodnicy do 10 miejsca na MP, HPPDiM, PPDiM, OOM- junior młodszy (finał)
2. Zawodnicy od miejsca 1-3 w MO
3. Zawodnicy ZR i ZO do 3 miejsca
Kadra rezerwowa – zawodnik z kadry rezerwowej musi spełnić dwa warunki
łącznie
1. Zawodnik, który ukończył finał MP, HPPDiM, PPDiM, OOM- junior młodszy
2. Zawodnik od miejsca 4-6 na MO
3. Zawodnicy ZR i ZO do 10 miejsca
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6. Zarząd ZZJ ma prawo zaproponować powołanie do kadry zawodnika, który na dzień
powołania nie spełnia kryteriów w punkcie 2, ale istnieje duże prawdopodobieństwo,
że osiągnie je w trakcie trwania okresu powołania
7. Osoby powołane do KWZ stają się członkami KWZ w chwili złożenia pisemnego
oświadczenia rodziców lub opiekuna prawego o przyjęciu powołania.
8. Powołanie do KWZ może zostać cofnięte przez ZZJ w drodze uchwały na wniosek
członków Zarządu lub Selekcjonera w razie nie wywiązywania się z obowiązków
członka Kadry.
9. Zawodnicy Kadry Narodowej nie będą powoływani do KWZ, ponieważ celem KWZ
jest umożliwianie najlepszym zawodnikom w województwie uzyskania awansu do
Kadry Narodowej poprzez doskonalenie sportowych umiejętności.
Obowiązki członka KWZ
a) Uczestniczenie w zawodach według planu startowego ustalonego przez Zarząd ZZJ
oraz przedstawienie swoich planów startowych. Zawodnik KWZ dyscypliny skoki i
ujeżdżenie zobowiązany jest w ciągu roku do dwukrotnego startu w zawodach
finałowych HPP, PP, MP, OOM, w swojej bądź wyższej kategorii wiekowej.
Zawodnicy WKKW mają obowiązek wystartować przynajmniej raz w OOM / PP /
MP w swojej bądź wyższej kategorii wiekowej oraz dodatkowo w wybranych
zawodach ogólnopolskich)
b) Zawodnik ma obowiązek uczestniczyć Mistrzostwa woj. zachodniopomorskiego w
swojej lub wyższej kategorii wiekowej lub imprezę wyższego rzędu (Mistrzostwa
Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata);
c) członek KWZ zobowiązany jest do informowania w przypadku choroby lub innych
zdarzeń lub czynności medycznych mających wpływ na proces szkoleniowy;
d) zawodnik ma obowiązek uczestniczyć aktywnie w zgrupowaniach i akcjach
szkoleniowych oraz w testach sprawnościowych wykonywanych samodzielnie przez
ZZJ przy obecności swojego trenera lub rodzica;
e) zawodnik ma obowiązek godnie reprezentować województwo zachodniopomorskie
w zawodach zawodnik ma obowiązek używania oficjalnego emblematu z logiem
ZZJ na stroju konkursowym po lewej stronie marynarki jeździeckiej na wysokości
kieszonki (piersi);
f) członek KWZ jest zobowiązany do propagowania sportu jeździeckiego oraz dbania
o zewnętrzny wizerunek KWZ.
g) członkowie Kadry Wojewódzkiej nie mogą bez uzasadnionych przyczyn odmówić
startu w zawodach i szkoleniach na które zostali powołani.
h) członek Kadry Wojewódzkiej zobowiązany jest do zachowania najwyższych
standardów etycznych, kultury osobistej, szacunku do wszystkich osób
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zaangażowanych w sporty konne, przestrzegania zasad fair play oraz kodeksu
postępowania zgodnego z dobrem konia.

Prawa członka KWZ
a) uzasadniona i usprawiedliwiona nieobecność w akcjach szkoleniowych
b) pierwszeństwo w zgłoszeniach na Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego i
szkoleniach organizowanych przez ZZJ.
c) Członkowie Kadry Wojewódzkiej, za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Związku
Jeździeckiego mogą uzyskać pomoc w postaci m.in.: dofinansowania do startów
w zawodach, szkoleń, sprzętu jeździeckiego, udziału w zgrupowaniach, stypendiów
sportowych. Jakość i ilość pomocy uzależniona jest od środków dostępnych w danym roku
w budżecie ZZJ oraz wsparcia z takich instytucji jak Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
d) prawo do używania emblematu logo ZZJ
f) Członek KWZ otrzymuje emblemat w dniu powołania do Kadry. Emblemat członek
Kadry może używać na stroju konkursowym w okresie powołania do Kadry Wojewódzkiej.

Odwołanie z Kadry Wojewódzkiej
1. W przypadku naruszenia przez członka Kadry Wojewódzkiej postanowień niniejszego
regulaminu, przepisów ustawy o sporcie, lub stwierdzenia pozytywnych wyników badań
antydopingowych, Zarząd ZZJ może odwołać zawodnika z Kadry Wojewódzkiej.
2. Zawodnik, który na skutek zmiany przynależności klubowej przestaje reprezentować
Zachodniopomorski Związek Jeździecki, automatycznie traci członkostwo w Kadrze
Wojewódzkiej.

