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REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR – ZAWODNIK / KOŃ do KADRY MZJ w 

§ 1
Cele Kadry Mzj

1. Celem Kadry Mzj jest reprezentowanie małopolski  podczas imprez sportowych na 
arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

§ 2

Zasady powoływania do Kadry MZJ

1.Kadra MZJ powoływana jest przez Zarząd MZJ na wniosek opiekuna dyscypliny raz 
w roku z dniem 1 stycznia na okres jednego roku kalendarzowego.
2. Do Kadry MZJ powoływane są pary (koń/jeździec).

3. Opiekun dyscypliny wnioskuje o powołanie do składu Kadry MZJ zawodników 
posiadających polskie obywatelstwo i przynależność do MZJ, których wyniki uzyskane 
w ciągu roku poprzedzającego moment powołania, spełniają normy kwalifikacyjne 
powołania do kadry.

4. Zmiany w składzie Kadry MZJ mogą być dokonywane przez Zarząd MZJ na wniosek
opiekuna Dyscypliny co trzy miesiące na podstawie osiągniętych wyników sportowych
według norm kwalifikacyjnych we współzawodnictwie:  regionalnym, ogólnopolskim lub
międzynarodowym.

§ 3

Wymogi kwalifikacyjne

1. Powołani do Kadry MZJ  zobowiązani są spełniać kumulatywnie poniżej
wymienione kryteria :

- spełniać  normy kwalifikacyjne do Kadry MZJ w danej dyscyplinie

- posiadać aktualną licencję MZJ lub PZJ/FEI dla zawodnika i konia

- podpisać  umowę z MZJ określającą  zasady uczestnictwa w Kadrze MZJ 
stanowiące załącznik nr.1 niniejszego regulaminu.
-przedłożyć  oświadczenie  właściciela  konia,  akceptujące  warunki  uczestnictwa  konia  
Kadrze  MZJ stanowiące załącznik nr. 2 do niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dyscypliny może w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach wystąpić o 
powołanie pary koń/jeździec z pominięciem kryteriów wskazanych w §3 pkt 1. 
Decyzja musi być umotywowana.
3.W przypadku  kiedy ilość  par  spełniających  wymogi  kwalifikacyjne  jest  większa  niż
liczba miejsc w Kadrze MZJ w danej grupie, w sytuacji równych wyników kandydatów
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decydować będzie wyższy wynik uzyskany odpowiednio w :
- a. zawodach międzynarodowych 

- b. zawodach ogólnopolskich 

- c. zawodach regionalnych

§ 4

Prawa i obowiązki

1. Do przywilejów członka Kadry Małopolski należą:
a. pierwszeństwo w zgłoszeniach na Mistrzostwa Małopolski*
b. pierwszeństwo w zgłoszeniach na szkolenia organizowane przez MZJ*
c. prawo do wnioskowania o wsparcie finansowe startów w zawodach

*Powyższe dotyczy tylko zgłoszeń dokonanych w wyznaczonych przez organizatora 
terminach.

2. Zawodnicy Kadry MZJ zobowiązani są do:

- godnego reprezentowanie barw i symboli MZJ i Rzeczypospolitej Polskiej.

- 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,

- przyczyniania się do popularyzacji  i  rozwoju dyscypliny ujeżdżenia poprzez udział  w
akcjach promujących dyscyplinę.
3. Zawodnik  Kadry  MZJ  ma  obowiązek  zawiadomienia  opiekuna  dyscypliny,  jeżeli  z
powodów  zdrowotnych lub innych przyczyn osobistych nie będzie brał udziału w
zawodach lub szkoleniach. opiekun ma prawo zawiesić parę w Kadrze MZJ do czasu
wznowienia starów.
4.W przypadku kontuzji lub choroby konia uniemożliwiającej starty powyżej 3 miesięcy,
opiekun dyscypliny po konsultacji z lekarzem weterynarii prowadzącym leczenie konia
ma prawo zawiesić parę w Kadrze MZJ do czasu wznowienia startów. W szczególnych
wypadkach opiekun dyscypliny może prosić zawodnika o zaświadczenie o stanie zdrowia
konia powołanego do Kadry wystawione przez prowadzącego lekarza weterynarii.
5.Zawodnicy Kadry MZJ mają prawo do używania symboli i barw I godła MZJ.

6. Członek Kadry MZJ udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju 
reprezentacji, małopolskiemu związkowi sportowemu, który jest uprawniony do 
wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym
przez przepisy MZJ, PZJ lub FEI oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 
wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z półn.zm.2).
7.W przypadku naruszenia przez członka Kadry MZJ postanowień niniejszego
regulaminu, przepisów  ustawy  o  sporcie,  umów  zawartych  z  PZJ,  stwierdzenia
pozytywnych wyników badań antydopingowych, orzeczenia dyscyplinarnego, Zarząd PZJ
może odwołać parę ze składu Kadry MZJ.
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§ 5

Przepisy przejściowe i końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2019 r.

2.  Ze wskazanym powyżej dniem tracą  moc   dotychczasowe przepisy   regulaminu
powoływania zawodników do Kadry MZJ seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdzców
na kucach i dzieci 

Normy kwalifikacyjne Kadry MZJ w dyscyplinie ujeżdżenia (A)

I

1. Kadra MZJ składa się z Kadry A i Kadry B

2. Kadra A składa się maksymalnie z 3 par w każdej z kategorii.
3. Powołane do Kadry B mogą zostać pary które reprezentują MZJ na zawodach 
poza regionem.
4. Kadry B nie dotyczą limity ilościowe powołanych par. 
5. Członkowie Kadry B nie mają prawa do ubiegania się o dofinansowania. 

II

1. Kadra MZJ  Seniorów (powyżej 18 roku życia uwzględniająca kategorie U25) 

Do Kadry powoływane są pary, których poziom uzyskanych wyników na zawodach
regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych wynosi:

4 razy C klasa na 65% lub w wyższych klasach CC lub CS - 60%

2. Kadra MZJ  Młodych Jeźdźców (wiek 16-21 lat) 

Do Kadry powoływane są pary, których poziom uzyskanych wyników na zawodach
regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych wynosi:

4 razy N klasa na 64% lub klasy wyzsze od C-CS na 60%

3.Kadra MZJ  Juniorów (wiek 12-18 lat) 

Do Kadry powoływane są pary, których poziom uzyskanych wyników na zawodach
regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych wynosi:

4 razy P/D klasa na 64% lub klasy wyższe od N-CC na 60%

4.Kadra MZJ Juniorzy Młodsi na kucach (wiek 12-15)

Do Kadry powoływane są pary, których poziom uzyskanych wyników na zawodach
regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych wynosi:

4 razy L klasa na 64% lub klasy wyższe od P/D-C na 60%

5.Kadra MZJ Juniorów młodszych na dużych koniach (wiek 12-15 lat)
Do Kadry powoływane są pary, których poziom uzyskanych wyników na zawodach 
regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych wynosi:
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4 razy L klasa na 64% lub klasy wyższe od P/D-C na 60%

6.Kadra MZJ młodzików (wiek 9-11)

Do Kadry powoływane są pary, których poziom uzyskanych wyników na zawodach
regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych wynosi:

4 razy L klasa na 60% lub klasy wyższe od P/D-C na 58%

Normy kwalifikacyjne Kadry MZJ w dyscyplinie skoki przez przeszkody (B)

• Kadra Małopolski w skokach może składać się z kadry A i kadry B

• Do  kadry  A Małopolski  zostają  powołani  zawodnicy  zdolni  do  reprezentowania
regionu w Mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej i/lub zawodnicy zdolni do
reprezentowania  regionu  w  konkursach  na  zawodach  Ogólnopolskich  i
Międzynarodowych na wysokości przeszkód swojej kategorii wiekowej.

• Członkowie  kadry  B  nie  muszą  spełniać  norm  sportowych  obowiązujących  w
kadrze A.

• członkowie kadry B nie mają prawa do ubiegania się o dofinansowanie.

Normy kwalifikacyjne Kadry MZJ w dyscyplinie WKKW (C)

1. Kadra Małopolski w skokach może składać się z kadry A i kadry B

2.  Do  Kadry  A powoływane  są  pary  mające  aktualne  zagranie  do  wymaganej  klasy
konkursu ważne na dzień powołania.

Kategoria wiek Normy kwalifikacyjne

Seniorzy* 18< Posiada zagranie do klasy ZK 3*- S

Juniorzy 16-18 Posiada zagranie do klasy ZK 2* - S

Juniorzy Młodsi - Konie 12-15 Posiada zagranie do klasy ZK 1*

Juniorzy Młodsi - Kuce 12-15 2 przejazdy w klasie ZK LL 85 z wynikiem 
kwalifikacyjnym

Młodzicy** 11-13 1 przejazd w klasie ZK LL 85 z wynikiem 
kwalifikacyjnym lub 2 przejazdy w klasie ZK LL 70  
z wynikiem kwalifikacyjnym

* w tym Młodzi Jeźdźcy oraz U25
**wraz ze startem w Finale OOM zawodnik klasyfikowany jest jako Junior Młodszy

3. Członkowie kadry B nie muszą spełniać norm sportowych obowiązujących w kadrze A.

4. Członkowie kadry B nie mają prawa do ubiegania się o dofinansowanie.
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