REGULAMIN KADRY WOJEWÓDZKIEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W JEŹDZIECTWIE
na rok 2019 r. – wersja uchwalona 19.03.2019
Celem szkolenia w Kadrze Wojewódzkiej W-MZJ jest umożliwienie najlepszym zawodnikom w
województwie mazowieckim udziału w zawodach centralnych, w tym w Mistrzostwach Polski,
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Halowym Pucharze Polski i w Pucharze Polski oraz
doskonalenie sportowych umiejętności w konkurencjach olimpijskich.
1. Definicje
1.1 KW – Kadra Wojewódzka W-MZJ
1.2 Trener Koordynator KW – trener kierujący szkoleniem KW. Trener KW – trener wybrany przez
Radę Trenerów i Zarząd W-MZJ prowadzący plan szkoleń w danym roku w danej dyscyplinie.
Mentor – ekspert w danej dyscyplinie wspierający pracę Trenera Koordynatora KW i Trenerów
KW.
1.3 Zawodnik KW – zawodnik będący członkiem Kadry Wojewódzkiej W-MZJ w danej dyscyplinie
sportu.
1.4 Akcja szkoleniowa KW – zgrupowanie, konsultacja szkoleniowa, startowa, badania
specjalistyczne.
1.5 Program Szkolenia MSiT „Kadra Wojewódzka W-MZJ” – program szkolenia dzieci
uzdolnionych sportowo finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Szkolenie kadr
wojewódzkich juniorów młodszych, juniorów i młodych jeźdźców oraz organizacja eliminacji
wojewódzkich do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży”.

2. Zasady powoływania do Kadry Wojewódzkiej W-MZJ (KW)
2.1 Do KW mogą zostać powołani zawodnicy reprezentujący barwy klubów zrzeszonych w W-MZJ
oraz zawodnicy BPK zrzeszeni w W-MZJ.
2.2 Skład KW zatwierdzany jest przez zarząd W-MZJ na wniosek Rady Trenerów W-MZJ.
2.3 Do KW zawodnicy powoływani są w kategoriach wiekowych (Młodzicy, Juniorzy Młodsi,
Juniorzy i Młodzi Jeźdźcy) w podziale na dyscypliny skoki, ujeżdżenie i WKKW oraz konkurencje w
podziale na kuce i duże konie. Młodzi Jeźdźcy są powoływani tylko na dużych koniach i w grupie
E.
2.4 Zawodnicy KW zdobywają punkty, na podstawie których przyznawane są miejsca w rankingu
zawodników W-MZJ, zgodnie z Tabelą nr 1. Punkty do rankingu można zdobywać za ukończenie
eliminacji OOM, miejsca punktowane, za ukończenie zawodów, za starty w wyższej kategorii
wiekowej i za wypełnienie norm do klasy sportowej w danym roku.
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2.5 Punkty do rankingu można zdobywać również w kategorii Amator, Mistrzostwa Akademickie,
III Licencja i Open zgodnie z Tabelą 1.
2.6 W przypadku spełnienia przez zawodnika w danym roku norm niezbędnych do nadania klasy
sportowej, po przedstawieniu potwierdzeń z wyników zawodów drogą mailową do W-MZJ i ich
zatwierdzeniu przez Radę Trenerów zostaną danemu zawodnikowi przyznane punkty bonusowe
wynikające z Tabeli 1.
2.7 Do KW powoływany jest jeździec. Punkty może zdobywać na różnych koniach.
2.8 Zawodnik KW danej kategorii wiekowej, zdobywa punkty startując w zawodach w swojej
kategorii lub wyższej. Za start w wyższej kategorii wiekowej przyznawany jest 50% bonus do
punktów uzyskanych za miejsce i ukończenie zgodnie z Tabelą 1.
2.9 KW jest powoływana raz w ciągu roku, na początku roku kalendarzowego w oparciu o wyniki
ostatnich 12 miesięcy.
2.10 Po sezonie halowym na podstawie uzyskanych wyników i punktów Rada Trenerów ma
prawo dokonać korekty składu kadry na sezon letni uwzględniając zawodników, którzy zmienili
kategorię wiekową i zdobyli punkty w nowej kategorii oraz tych, którzy nie wystartowali w
kategorii do której zostali powołani.
2.11 Wstępne wyniki rankingu zawodników W-MZJ brane pod uwagę przy powołaniach do KW
publikowane są dwa tygodnie przed oficjalnym ogłoszeniem składu KW. Po tym terminie uwagi
dotyczące naliczonych punktów nie będą uwzględniane.
2.12 Członek KW, z chwilą powołania do Kadry Narodowej, przechodzi na czas bycia członkiem
Kadry Narodowej do Rezerwy KW.
2.13 Zawodnicy, kończący starty w danej kategorii wiekowej będący dotychczas w KW lub którzy
zdobyli dużą liczbę punktów rankingowych, a którzy nie dostali się do KW, mogą zostać powołani
do Rezerwy KW.
2.14 Zawodnik będący w Rezerwie KW może być powołany na akcję szkoleniową w miejsce
zawodnika z KW, nie mogącego uczestniczyć w akcji lub gdy warunki finansowe umożliwiają
zwiększenie liczby osób szkolonych.
2.15 Zawodnicy startujący w kategorii grupy E mogą zdobywać punkty we wszystkich dostępnych
dla siebie kategoriach wiekowych.
2.16 Ze względu na specyfikę dyscypliny w WKKW, rada trenerów może przyznać do 10
dodatkowych punktów zawodnikom tej dyscypliny za start i zdobyte miejsca punktowane w
startach ogólnopolskich i międzynarodowych w danym roku.
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3. Prawa i obowiązki członka KW
3.1 Zawodnik KW dyscypliny skoki i ujeżdżenie zobowiązany jest w ciągu roku do dwukrotnego
startu w zawodach finałowych HPP, PP, MP, OOM, MWiM lub HPWiM w swojej bądź wyższej
kategorii wiekowej. Zawodnicy WKKW mają obowiązek wystartować przynajmniej raz w MWiM /
OOM / PP / MP w swojej bądź wyższej kategorii wiekowej.
3.2 Członek KW zobowiązany jest do dbania o zewnętrzny wizerunek KW oraz W-MZJ.
3.3 Członek KW otrzymuje emblemat W-MZJ, który powinien używać na stroju konkursowym w
okresie powołania do KW i ma obowiązek usunąć go po tym czasie.
3.4 V-ce Prezes do Spraw Sportu i Rada Trenerów mają prawo odwołać z KW zawodników, którzy
nie spełniają wymogów lub nie posiadają konia na poziomie kategorii, do której zostali powołani
lub naruszyli dobre imię W-MZJ.
3.5 Zasady dofinansowywania udziału w szkoleniach i startach, będą określane przez Radę
Trenerów zgodnie z możliwościami budżetowymi w danym roku, po zatwierdzeniu przez zarząd.

4. Regulamin zatwierdza Zarząd W-MZJ

5. Załączniki
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Tabela nr 1 – zasady przyznawania punktów do Rankingu Zawodników W-MZJ 2019
PUNKTY ZA UZYSKANE MIEJSCE*
MP / OOM / HPP / PP

MWiM / HPWiM

I miejsce – 10 pkt

I miejsce – 6 pkt

II miejsce – 9 pkt

II miejsce – 5 pkt

III miejsce – 8 pkt

III miejsce – 4 pkt

IV miejsce – 7 pkt

IV miejsce – 3 pkt

V miejsce – 6 pkt

V miejsce – 2 pkt

VI miejsce – 5 pkt

VI miejsce – 1 pkt

VII miejsce – 4 pkt
VIII miejsce – 3 pkt
IX miejsce – 2 pkt
X miejsce – 1 pkt
PUNKTY BONUSOWE
HPP / PP / MP / OOM

MWiM / HPWiM

Klasy Sportowe

Ukończenie elim. OOM + 2
pkt**

Ukończenie zawodów + 2
pkt**

Ukończenie zawodów + 4
pkt**

Zdobycie punktów w wyższej II kl. sport + 4 pkt
kategorii wiekowej – bonus
50% do zdobytych punktów za I kl. sport + 7 pkt
miejsce i ukończenie
M kl. sport + 10 pkt

Zdobycie punktów w wyższej
kategorii wiekowej – bonus
50% do zdobytych punktów za
miejsce i ukończenie

Uzyskanie w danym roku***:
III kl. sport + 1 pkt

* W przypadku mniejszej liczby zawodników (par) jaka wystartowała w danej kategorii, liczbę
przyznawanych punktów za uzyskane miejsce zmniejsza się proporcjonalnie do liczby
startujących zawodników bez względu na liczbę ilu zawodników ukończyło zawody (np.
w przypadku, kiedy czterech zawodników wystartowało w danej kategorii a zawody
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ukończyło trzech zawodników, zawodnik zajmujący I miejsce otrzymuje 4 punkty, II miejsce –
3 punkty, III miejsce – 2 punkty, zawodnik niesklasyfikowany 0 punktów).
** Punkty bonusowe za ukończenie przyznaje się zawodnikowi tylko w przypadku startu i
ukończenia zawodów. Nie przyznaje się punktów w przypadku rezygnacji (REZ), wycofania
(WYC), dyskwalifikacji (DYS) zawodnika lub eliminacji (ELI) w półfinałach lub w pierwszym
finale zawodów. W zawodach OOM WKKW punkty za ukończenie przyznaje się zawodnikom,
którzy ukończyli wszystkie 3 konkurencje.
*** Punkty za klasy sportowe otrzymuje się osobno za każdą dyscyplinę tylko w roku jakim
uzyskano normę. Punkty można zdobyć tylko dla dyscyplin w jakich jest powoływana KW czyli
skoki, ujeżdżenie i WKKW. W przypadku zawodników startujących na kucach i dużych koniach
punkty są liczone są tylko dla jednej wybranej kategorii, tam gdzie zawodnik wypełnił normę.
W przypadku zdobycia w jednym roku niższej i wyższej klasy sportowej punkty są
przyznawane tylko za jedną wyższą klasę sportową.
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