SPORTOWY PLAN GŁÓWNY - 2019
CZĘŚĆ GŁÓWNA – KONKURENCJA- WKKW- SENIORZY
I.

Nazwa Zadania: Przygotowanie Kadry Narodowej do Startu/ów Głównego/nych:

29.08-01.09.2019
23-26.05.2019
II.

Luhmuhlen
(Niemcy)
Baborówko
(Polska)

Mistrzostwa Europy
Igrzyska Olimpijskie kwalifikacje drużynowe Grupa C

Zakres Zadania i Jego Charakterystyka (liczba szkolonych zawodników, trenerzy
uczestniczący w realizacji zadania i inne osoby takie jak lek. wet, psycholog,
fizjoterapeuta, opis planowanych działań w 2019 roku w zakresie organizacji akcji
szkoleniowych i sportowych oraz głównych celów sportowych w obrębie wnioskowanej
kwoty dofinasowania):

Do KN Seniorów WKKW w roku 2019 zostało powołanych 9 par: Paweł Spisak / Banderas, Joanna
Pawlak / Fantastic Frida, Mateusz Kiempa / Grand Supreme, Paweł Warszawski / Arito / Lucinda ex
Ani 4, Jan Kamiński / Jard / Senior, Mariusz Kleniuk / Winona.
Paweł Spisak / Banderas to bezwzględnie nasza obecnie najlepsza para i wraz Mariuszem Kleniukiem
/ Winona będą stanowili trzon Reprezentacji Polski w roku 2019. Niestety ze względu na kontuzję nie
mogła zostać powołana Zawodniczka Małgorzata Cybulska, która mimo młodego wieku (w zasadzie
kategoria Młodych Jeźdźców) mogła wraz z ww. dwójką tworzyć bardzo silny Zespół.
W roku 2019 najważniejszym zadaniem stawianym naszej KN Seniorów jest uzyskanie awansu do
Igrzyska Olimpijskich Tokyo’2020. Zawody kwalifikacyjne do IO dla naszej Grupy C, dzięki
zaangażowaniu i staraniom środowiska WKKW oraz Zarządu PZJ zostały przyznane przez
Międzynarodową Federację Jeździecka FEI organizatorowi międzynarodowych zawodów WKKW w
Polsce Stowarzyszeniu Jeździeckiemu Baborówko (23-26.05.2019). W przypadku uzyskania
kwalifikacji drużynowych Polski Zespół poprzez starty kontrolne rozpocznie przygotowania do Igrzysk
Olimpijskich Tokio’2020, zakończone startem drużynowym w ME Seniorów w Luhmuhlen.
Natomiast w przypadku, wg. nas bardzo mało prawdopodobnego, ale jak to w sporcie bywa
możliwego, braku uzyskania kwalifikacji drużynowych w Baborówku będziemy zmuszeni do weryfikacji
planów startowych w roku 2019 i próbę zdobycia drużynowych kwalifikacji olimpijskich poprzez starty i
zajęcia jak najwyższego miejsca w cyklu zawodów zaliczanych do Pucharu Narodów.
W przypadku najbardziej czarnego scenariusza – braku kwalifikacji drużynowych, istnieje możliwość
kwalifikacji indywidualnych uzyskanych na podstawie Olimpijskiego Rankingu FEI, do którego zalicza
się cztery najlepsze wyniki pary zawodnik / koń w okresie 01 styczeń 2019 – 31 grudzień 2019,
uzyskane na wskazanych przez FEI zawodach.
III.

Opis planowanych do zdobycia miejsc wynikowych (przedziały miejsc) i punktowych
(przedziały punktów) oraz uwarunkowań z tym związanych.

Głównym celem postawionym Zawodnikom KN Seniorów WKKW jest wywalczenie drużynowej
kwalifikacji Olimpijskiej oraz zajęcie drużynowo do 8 m-ca na ME w Luhmuhlen. Jednak priorytetem są
kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Tokyo’2020.
IV.

Inne Informacje Ważne dla Wykazania Celowości Podjętego Zadania

Wszelkiego rodzaju praca trenerska z zawodnikami będzie realizowana podczas spotkań oraz startów
na zawodach będących przygotowującymi do sezonu.
Czeka nas rok trudny, obfitujący w wiele zawodów oraz emocji. Liczymy, że dofinansowanie MSiT
pozwoli nam na dobre przygotowanie zawodników w oparciu o udział w wyselekcjonowanych
zawodach rozgrywanych na całym świecie. Wspomnę w tym miejscu o cieszącej i optymistycznie
wyglądającej sytuacji z nowymi końmi naszej Kadry. Udało się naszym zawodnikom pozyskać parę
bardzo obiecujących młodych koni, którym będziemy się przyglądać i z którymi będziemy pracować,
widząc w perspektywie czteroletniej kolejne Igrzyska Olimpijskie. Pojawiło się też parę już
doświadczonych koni, z których będziemy mogli skorzystać w realizacji Celów Głównych bieżącego
roku.

