REGULAMIN KADRY WOJEWÓDZKIEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W JEŹDZIECTWIE 2018 r.

Celem szkolenia w Kadrze Wojewódzkiej jest umożliwienie najlepszym zawodnikom
w województwie mazowieckim uzyskania awansu do reprezentacji narodowych poprzez
doskonalenie sportowych umiejętności w konkurencjach: skoki, ujeżdżenie, WKKW.
Szkolenie w Kadrze Wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego w jeździectwie prowadzi
Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki.

1. ZASADY POWOŁYWANIA DO KADRY WOJEWÓDZKIEJ W-MZJ
1.1. Do Kadry Wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego mogą zostać powołani
zawodnicy reprezentujący barwy klubów zrzeszonych w W-MZJ oraz zawodnicy bpk
zrzeszeni w W-MZJ w następujących kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy,
junior, młody jeździec.
1.2. Skład KW zatwierdzany jest przez Prezesa lub V-ce Prezesa W-MZJ na wniosek Trenera
Koordynatora i przewodniczącego Rady Trenerów.
1.3. Do KW zawodnicy są powoływani bez podziału na konkurencje.
1.4. Zawodnicy zdobywają punkty, na podstawie których przyznawane są miejsca w KW.
1.5. Do kadry powoływany jest jeździec, punkty może zdobywać na różnych koniach.
1.6. Zawodnik danej kategorii wiekowej zdobywa punkty w tej kategorii lub wyższej.
1.7. Punkty przyznawane są za wyniki w następujących zawodach: MWiM, HPWiM, PP, MP,
HPP, OOM wg następujących zasad:
MWiM oraz HPWiM 3m-1 pkt...1m -3 pkt.,
zawody rangi Mistrzostw i Pucharu Polski oraz OOM 7 miejsce - 1 pkt...1 m- 7 pkt.
1.8. W WKKW punkty uzyskane w MWiM maja mnożnik 2.
1.9. Za udział w zawodach, do których obowiązują kwalifikacje przyznawane są 4 pkt.
1.10. Zawodnik zobowiązany jest do startu w MWiM lub HPWiM .
1.11. Do KW zostaną powołani zawodnicy z największą liczbą punktów.
1.12. V-ce Prezes ds. sportu lub Trener Koordynator ma prawo powołać do KW zawodników,
maksimum pięciu, którzy na dzień powołania nie spełniają powyższych kryteriów, ale istnieje

duże prawdopodobieństwo, że osiągną dobre wyniki sportowe w trakcie trwania okresu
powołania.
1.13 Członek kadry narodowej nie może być członkiem KW.
1.14. Zawodnicy, którzy nie dostali się do KW mogą zostać powołani do rezerwy KW.
1.15. Zawodnik będący w rezerwie KW może być powołany na akcję szkoleniową, w miejsce
zawodnika z podstawowej kadry niemogącego uczestniczyć w akcji lub, gdy warunki
finansowe umożliwiają zwiększenie liczby osób szkolonych.
2. OBOWIĄZKI CZŁONKA KADRY WOJEWÓDZKIEJ W-MZJ
2.1. Członek KW powołany na planowaną akcję szkoleniową ma obowiązek w niej
uczestniczyć. Nieusprawiedliwiona nieobecność lub powtarzające się usprawiedliwienia
skutkują przesunięciem do rezerwy KW, a w ostateczności do skreślenia zawodnika z KW.
2.2. Członek KW jest zobowiązany do propagowania sportu jeździeckiego oraz dbania
o zewnętrzny wizerunek KW oraz W-MZJ.
2.3. Członek KW otrzymuje emblemat W-MZJ, emblemat ten członek KW jest obowiązany
używać na stroju konkursowym w okresie powołania do Kadry Wojewódzkiej i ma obwiązek
usunąć go po tym okresie.
2.4 V-ce Prezes ds. sportu lub Trener Koordynator ma prawo odwołać z KW zawodników,
którzy nie spełniają w.w. warunków, lub nie posiadają konia na poziomie kategorii, do której
zostali powołani.

