
REGULAMIN
Powoływania zawodników do kadry wojewódzkiej juniorów młodszych

i młodzików oraz zasady i warunki reprezentowania Podlasia w
zawodach krajowych i regionalnych.

I. Powoływanie zawodników do kadry juniorów młodszych i młodzików.

1. Kadrę wojewódzką  stanowią zawodnicy (pary jeździec i koń) spełniający niżej
wymienione warunki Regulaminu.
W skład kadry wchodzą : członkowie kadry narodowej, mistrzowie i v-ce  mistrzowie Polski, 
mistrzowie i wicemistrzowie Podlasia,
2. Kadra powoływana jest na wniosek  koordynatora WZJ, po konsultacji z zarządami klubów
 i  zatwierdzeniu przez Zarząd PdlZJ.
3. Zawodnicy powoływani są do kadry na kolejny rok, zaś weryfikacja składu kadry odbywa się po 
zakończeniu pierwszego półrocza.
4. Zawodnik ma obowiązek ukończyć  Mistrzostwa woj. Podlaskiego  w swojej lub wyższej 
kategorii wiekowej lub imprezę wyższego rzędu ( Mistrzostwa Polski,  Mistrzostwa Europy, 
Mistrzostwa Świata,)

II. Prawa członków kadry
Członkowie Kadry Podlasia maja prawo do:
1. reprezentowania Podlaskiego Związku Jeździeckiego na zawodach krajowych i międzynarodowych,
2. noszenia stroju reprezentacyjnego z emblematem potwierdzającym przynależność do Kadry Podlasia,
3. brania udziału w zgrupowaniach, konsultacjach, badaniach diagnostycznych, zawodach i innych akcjach   
    szkoleniowych na zasadach określonych dla tych przedsięwzięć przez Podlaski Związek Jeździecki,
4. opieki medycznej i weterynaryjnej przysługującej zawodnikom i ich koniom,
5. uzyskiwania informacji niezbędnych do sprawnego działania w zakresie przyjętych zadań i obowiązków,
7. współtworzenia z trenerami indywidualnego planu szkolenia sportowego i planu startów w zawodach,
8. uzyskania opieki szkoleniowej i organizacyjnej ze strony Podlaskiego Związku Jeździeckiego na zasadach
    przyjętych dla członków Kadry.

III Obowiązki członków kadry

Członkowie Kadry Wojewódzkiej  mają obowiązek :
1. brać udział w akcjach szkoleniowych i zawodach , na które został powołany
2. aktywnie i systematycznie brać udział w treningach i podnosić swój poziom sportowy
3. prowadzić „sportowy tryb życia” , a jego zachowanie nie powinno budzić zastrzeżeń
4. bardzo dobrze znać i przestrzegać przepisy i regulaminy obowiązujące w PZJ
5. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej jeśli taki obowiązek zostanie na niego nałożony
6. popularyzować jeździectwo i dbać o dobry jego wizerunek

Członkowie Kadry Wojewódzkiej  nie mogą bez uzasadnionych przyczyn odmówić startu w 
zawodach i szkoleniach na które zostali powołani.

VI. Szkoleniowcy
Zarządy klubów odpowiedzialne są za przebieg szkolenia zawodników kadry zrzeszonych w tych
klubach.
Trener/szkoleniowiec zawodnika zobowiązany jest 2 razy w roku ( czerwiec/ grudzień ) do złożenia
Zarządowi  PdlZJ  sprawozdania  ze  wszystkich  startów i  wyników   swojego  podopiecznego  –
członka Kadry. 
Trener koordynator zobowiązany jest do organizowania stałych szkoleń kadry zawodników oraz
kadry instruktorskiej klubów w formie spotkań, seminariów, warsztatów i zgrupowań w oparciu o



bazy ośrodków posiadających certyfikat PZJ.
Trener koordynator zobowiązany jest do organizacji oraz koordynacji pracy zespołu trenerskiego
kadry. 
                                                                    


