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Normy	Wynikowe	dla	Powołania	do	KN	i	RP	uchwalone	przez	Zarząd	PZJ	w	dniu	10.01.2020	
	
	
Normy	wynikowe	dla	Powołania	do	Kadry	Narodowej	Seniorów	A	
	

Do Kadry Narodowej Seniorów (powyżej 18 roku życia) w Ujeżdżeniu mogą być powołane pary, które w roku 
poprzedzającym powołanie do KN lub w roku bieżącym na zawodach międzynarodowych CDI3* lub wyższej rangi 
uzyskały minimum trzykrotnie wyniki równe lub wyższe niż 68% w konkursie Grand Prix.  

Spełnienie powyższych norm wynikowych nie oznacza automatycznego powołania do Kadry Narodowej. Do 
Kadry Narodowej można powołać parę niespełniającą norm wynikowych wskazanych powyżej.  

	
Normy	wynikowe	dla	Powołania	do	Kadry	Narodowej	Kategorii	Młodzieżowych	A	

Młodzi Jeźdźcy  

Do Kadry Narodowej Młodych Jeźdźców (wiek 16-21 lat) mogą być powołane pary, które w roku poprzedzającym 
powołanie do KN lub w roku bieżącym w programie Zespołowym Mistrzostw Europy FEI Młodych Jeźdźców na 
zawodach międzynarodowych uzyskały minimum trzykrotnie wynik równy lub wyższy niż 66%.  

Spełnienie powyższych norm wynikowych nie oznacza automatycznego powołania do Kadry Narodowej. Do 
Kadry Narodowej można powołać parę niespełniającą norm wynikowych wskazanych powyżej.  

Juniorzy  

Do Kadry Narodowej Juniorów (wiek 12-18 lat) mogą być powołane pary, które w roku poprzedzającym powołanie 
do KN lub w roku bieżącym w programie międzynarodowym Konkursu Zespołowego ME FEI Juniorów w 
zawodach międzynarodowych uzyskały minimum trzykrotnie wynik równy lub wyższy niż 66%.  

Spełnienie powyższych norm wynikowych nie oznacza automatycznego powołania do Kadry Narodowej. Do 
Kadry Narodowej można powołać parę niespełniającą norm wynikowych wskazanych powyżej.  

Jeźdźcy na Kucach  

Do Kadry Narodowej Jeźdźców na Kucach (wiek 12-16 lat) mogą być powołane pary, które w roku 
poprzedzającym powołanie do KN lub w roku bieżącym w programie międzynarodowym konkursu zespołowego 
ME FEI Jeźdźców na Kucach w zawodach międzynarodowych uzyskały trzykrotnie wynik równy lub wyższy niż 
66%.  

Spełnienie powyższych norm wynikowych nie oznacza automatycznego powołania do Kadry Narodowej. Do 
Kadry Narodowej można powołać parę niespełniającą norm wynikowych wskazanych powyżej.  

Dzieci  

Do Kadry Narodowej Dzieci (wiek 12-14 lat) mogą powołane być pary, które w roku poprzedzającym powołanie 
do KN lub w roku bieżącym w programie międzynarodowym konkursu zespołowego ME FEI Dzieci w zawodach 
międzynarodowych lub ogólnopolskich uzyskały trzykrotnie wynik równy lub wyższy niż 66%.  

Spełnienie powyższych norm wynikowych nie oznacza automatycznego powołania do Kadry Narodowej. Do 
Kadry Narodowej można powołać parę niespełniającą norm wynikowych wskazanych powyżej.  
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Normy	wynikowe	dla	Powołania	do	Reprezentacji	Polski	Seniorów	A	

Tak w przypadku startu drużyny, jak i startu indywidualnego każda z par powinna legitymować się 
wynikami min 68% w konkursie Grand Prix, uzyskanym na dwóch międzynarodowych zawodach rangi 
CDI3* lub wyższej, sędziowanych przez różne składy sędziowskie (różniących się min. dwójką 
sędziów) i mających w składzie min jednego sędziego 5*. Wyniki powinny być osiągnięty w roku 
rozgrywania Mistrzostw.  

	
	
Normy	wynikowe	dla	Powołania	Reprezentacji	Polski	Kategorii	Młodzieżowych	A	
	
	

Młodzi Jeźdźcy  

W przypadku startu drużyny każda z par powinna legitymować się wynikami min 67% w konkursie 
„Drużynowym ME FEI MJ”, w przypadku startu indywidualnego wynik min 68% uzyskany na dwóch 
międzynarodowych zawodach rangi CDIY (CDIOY) sędziowanych przez różne składy sędziowskie 
(różniących się min. dwójką sędziów).  

Wyniki powinny być osiągnięty w roku rozgrywania Mistrzostw.  

Juniorzy  

W przypadku startu drużyny każda z par powinna powinien legitymować się wynikami min 66% w 
konkursie „Drużynowym ME FEI Juniorów”, w przypadku startu indywidualnego wynik min 68%, na 
dwóch międzynarodowych zawodach rangi CDIJ (CDIOJ) sędziowanych przez różne składy 
sędziowskie (różniących się min. dwójką sędziów).  

Wyniki powinny być osiągnięty w roku rozgrywania Mistrzostw.  

Jeźdźcy na Kucach  

W przypadku startu drużyny każda z par powinna legitymować się wynikami min 66% w konkursie 
„Drużynowym ME FEI Pony”, w przypadku startu indywidualnego wynik min 68%, na dwóch 
międzynarodowych zawodach rangi CDIP (CDIOP) sędziowanych przez różne składy sędziowskie 
(różniących się min. dwójką sędziów).  

Wyniki powinny być osiągnięty w roku rozgrywania Mistrzostw.  

Dzieci  

W przypadku startu drużyny każda z par powinna legitymować się wynikami min 66% w konkursie 
„Drużynowym ME FEI Dzieci”, w przypadku startu indywidualnego wynik min 67%, na dwóch 
międzynarodowych zawodach rangi CDICh (CDIOCh) sędziowanych przez różne składy sędziowskie 
(różniących się min. dwójką sędziów).  

Wyniki powinny być osiągnięty w roku rozgrywania Mistrzostw.  

	


