Protokół z Konferencji Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne
W dniu 03 listopada 2018 roku na terenie Klubu Jeździeckiego Champion w Ciosnach koło
Łodzi odbyła się Konferencja Dyscypliny SRK. W konferencji udział wzięli członkowie
Komisji SRK : Tomasz Tura, Magdalena Jabłońska, Adam Domżała, Grzegorz Leś, Maciej
Merkan i Piotr Słomczykowski.
Konferencję o godz. 11:15 rozpoczął i prowadził Przewodniczący Komisji SRK Tomasz
Tura. Na początku powitał przedstawicieli Zarządu PZJ: V-ce prezes Iwonę Maciejak, V-ce
prezes Martę Polaczek-Bigaj, Członka Zarządu Bogdana Kuchejdę, Członka Zarządu Oskara
Szrajera oraz wszystkich przybyłych sędziów, zawodników, organizatorów zawodów,
właścicieli koni i sympatyków dyscypliny. (lista obecnych do wglądu)
Na początku, zgodnie z programem konferencji, prowadzący poprosił przedstawicieli Zarządu
PZJ o przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z działalnością biura PZJ. Głos
zabrała p. Iwona Maciejak przedstawiając wszystkim nowe ustalenia Zarządu dotyczące
powoływania zawodników do KN i finansowywania ich startów. Wytłumaczyła zebranym,
na czym polega finansowanie startów przez Ministerstwo Sportu, w jaki sposób są na to
pozyskiwane fundusze i w jaki sposób są rozliczane. Zaapelowała też do wszystkich o
wyciszenie kłótni i żali w środowisku jeździeckim gdyż ma to w dużym stopniu wpływ na
pozyskiwania dla związku sponsorów.
P. Beata Szlezyngier-Jagielska zadała pytanie Członkom Zarządu, dlaczego na oficjalnej
stronie PZJ nie znajduje danych dotyczących rajdów (harmonogramy, plany startowe,
przepisy, wyniki zawodów) i dlaczego Komisja SRK i jej działania są tajne. Członkowie
komisji p. Magdalena Jabłońska i p. Grzegorz Leś poinformowali, że wszystkie dane, o
których mówi p. Beata Szlezyngier-Jagielska są terminowo przesyłane do biura PZJ a komisja
nie ma wpływu na to, co i kiedy jest publikowane na stronie PZJ. Poinformowali też, że
wszystkie informacje dotyczące dyscypliny publikowane są na stronie facebukowej
„Sportowe Rajdy Konne – Komunikaty”. P. Iwona Maciejak obiecała, że sprawdzi czy
zarzuty p.Beaty Szlezyngier-Jagielskiej są uzasadnione i czy w przepływie informacji na linii
Komisja SRK – PZJ występują jakieś nieprawidłowości. Członek Zarządu p. Marta PolaczekBigaj dodała, że trudności w komunikacji (o których wspominali również członkowie
komisji) mogły być spowodowane zmianami personalnymi w biurze PZJ i w miarę wdrażania
się nowych pracowników w swoje obowiązki sytuacja powinna wrócić do normy.
Na pytanie p. Marka Plucińskiego dotyczące trudności w uzyskiwaniu licencji zawodnika
spowodowanej niejasnościami związanymi z obowiązkowymi badaniami lekarskimi p. Marta
Polaczek-Bigaj wyjaśniła, że listę lekarzy uprawnionych do badania sportowców
przygotowało Ministerstwo Sportu i PZJ nie ma wpływu na to którzy lekarze na niej się
znajdują. A lista na stronie PZJ jest publikowana w celu ułatwienia zawodnikom znalezienia
właściwych lekarzy. Dodała też, że pracownicy odpowiedzialni za wydawanie licencji są
zobligowani przez ministerstwo do skrupulatnego sprawdzania czy badający zawodnika
lekarz na „ministerialnej” liście się znajduje.
W punkcie podsumowującym sezon rajdowy 2018, jako pierwszy zabrał głos członek komisji
p. Adam Domżała podsumowując starty zawodników w MPMK i MŚMK. Zwrócił uwagę,
że starty te układają się w ciągłość i obserwuje, że konie startujące w MPMK w naturalny
sposób wykazują, co roku progres i z powodzeniem kwalifikują się do Mistrzostwa Świata
Młodych Koni. Ocenił, że wszystko funkcjonuje w sposób prawidłowy, konie rozpoczynające
karierę jako 4-latki, w następnych latach osiągają dobre wyniki jako 5 i 6-latki i w wieku 7 lat
z powodzeniem startują w MŚMK, czego dowodem jest obecny sezon. (w dobrych tempach
wszystkie 4 pary ukończyły mistrzostwa)
P. Beata Szlezyngier-Jagielska zarzuciła komisji kompletny brak zainteresowania startem
zawodników w MŚMK łącznie z brakiem zapewnienia strojów dla członków KN i

Reprezentacji Kraju na MŚMK zadając pytanie członkom Zarządu czy MŚMK są dla związku
imprezą ważną? P. Grzegorz Leś poinformował wszystkich, że zgodnie z zaleceniem PZJ,
zapotrzebowanie na stroje zostało przez Komisję SRK przesłane wiosną do PZJ i zobowiązał
się przekazać jego kopię p. Iwonie Maciejak. W sprawie strojów dla członków reprezentacji
na MŚMK głos zabrał p. Oskar Szrajer odpowiadając jednocześnie p. Beacie SzlezyngierJagielskiej, że mistrzostwa młodych koni we wszystkich dyscyplinach jeździeckich są
traktowane przez PZJ jak imprezy hodowlane i PZJ nie dofinansowuje startów, podobnie jak i
strojów dla zawodników w nich startujących. P. Bogdan Kuchejda dodał, że sprawa strojów,
których KN SRK nie otrzymała w sezonie 2019 jest niedociągnięciem biura PZJ i wyraził
nadzieję, że więcej taka sytuacja się nie powtórzy.
Następnie zabrał głos Artur Landau, który krótko podsumował start swojej córki Marii w ME
JiMJ. Pan Piotr Słomczykowski dokonał podsumowania wyników Mistrzostw Polski
Seniorów i Juniorów/Młodych Jeźdźców zwracając uwagę na coraz wyższy poziom
startujących w nich zawodników i koni. Zwrócił też uwagę, że z roku na rok rośnie
frekwencja uczestników (zawodników i kibiców) MP, co napawa dużym optymizmem w
kontekście startów w ME i MŚ oraz popularyzacji dyscypliny. P. Beata Szlezyngie-Jagielska
zapytała o przyszłoroczne Mistrzostwa Polski, czy są określone dystanse i miejsce?
Przewodniczący Komisji SRK p. Tomasz Tura poinformował, że organizatora MP jeszcze nie
znamy, ale komisja pracuje i rozmawia z potencjalnymi organizatorami. Wymienił p. Marka
Tula / Dolina Gawora Dobrodzień – organizatora MP w ostatnich latach, który w związku z
bardzo dużymi kosztami ma duże wątpliwości czy podoła organizacji kolejnych MP oraz
Zamek Kliczków, który zgłosił swój akces, prosząc w piśmie skierowanym do PZJ o podanie
szczegółów związanych z organizacją zawodów międzynarodowych. P. Paweł Kowalski
poinformował, że dla przedstawiciela „Kliczkowa” dokonał szacunkowych wyliczeń kosztów
organizacji zawodów CEI 2* i 3* a p. Małgorzata Kram, że jest w kontakcie z organizatorem,
który dopiero na początku przyszłego roku, po zatwierdzeniu planów budżetowych, będzie
mógł zadeklarować czy planowane międzynarodowe zawody się odbędą i w jakiej randze.
P. Beata Szlezyngier-Jagielska stwierdziła, że jest już za późno na wyznaczanie terminu MP i
jest za odwołaniem rozgrywania ich w roku 2019. Grzegorz Leś ogłosił, że Komisja SRK
podjęła uchwałę, że w przyszłym roku MP rozgrywane będą na dystansie 120km dla juniorów
i seniorów oraz, że komisja dokona wszelkich starań, aby MP się odbyły w randze zawodów
CEI2* zorganizowanych w terminie dogodnym dla zawodników, uwzględniając, że mogą one
pomóc niektórym z nich uzyskać kwalifikacje do startu w ME i MŚ. P. Tomasz Tura dodał, że
rozumiejąc problemy finansowe, jakie występują przy organizacji tej imprezy, komisja zrobi
wszystko, żeby zdobyć dofinansowanie.
P. Ryszard Zieliński zabrał głos i zwrócił uwagę, żeby głęboko zastanowić się nad
kandydaturą Zamku Kliczków, gdyż pomimo posiadania bardzo dobrych warunków do
przeprowadzania zawodów, doświadczenie tego organizatora jest jeszcze niewielkie.
W następnym punkcie Konferencji p. Magdalena Jabłońska omówiła i przedstawiła zebranym
rankingi za 2018 rok.
Członkowie Zarządu PZJ, p. Iwona Maciejak i p. Bogdan Kuchejda zwycięzcom rankingów
wręczyli puchary i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Polski Związek Jeździecki.
W kategorii Open 1 miejsce zajęła Kamila Kart, 2 Barbara Rygoł a 3 Beata Szlezyngier
Jagielska. W kategorii Junior/Młody Jeździec 1 była Martyna Kamińska, 2 Natalia Palczak,
3 Maria Landau. W kategorii Par 1 Barbara Rygoł / El Mahdi, 2 Justyna Klimek / Sabih,
3 Tadeusz Sajdak / Czort z Gór. W kategorii konie 1 El Mahdi, 2 Sabih, 3 Czort z Gór.
W kategorii Kluby 1 KJ Champion, 2 KJ Leśny, 3 LKJ Solec w Bieruniu.
Dodatkowo p. Agnieszka Gutowska i p. Adam Grochowski, jak co roku, ufundowali nagrodę
dla najlepszego Kuchajlana w sezonie 2018. 1000zł i nagrodę rzeczową otrzymał koń Mikela
Katarzyny Zdrojewskiej

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Komisji SRK przedstawił Grzegorz
Leś. Poinformował, nad czym pracowała komisja od listopada 2017 roku, jakie regulaminy i
przepisy zostały opracowane od podstaw a w których dokonano zmian. P. Beata SzlezyngierJagielska poprosiła przy okazji informacji o Regulaminie Odznak Specjalistycznych o
dokładną liczbę odznak nadanych w bieżącym roku. Została poinformowana, że wszystkie
dokładne dane znajdą się w opracowywanej przez komisję dla PZJ strategii rozwoju
dyscypliny.
P. Beata Szlezyngier-Jagielska zapytała gdzie może znaleźć regulamin wyłaniania
zawodników do startów sponsorowanych i dlaczego nie ma go na stronie PZJ. Otrzymała
odpowiedź, że regulamin jest dostępny na stronie komisji, na profilu facebukowym, a jego
brak na stronie PZJ wynika z tego, że Zarząd poproszony przez komisję o jego zatwierdzenie
wydał uchwałę informując w niej, że zatwierdzanie ww. regulaminu nie jest w gestii Zarządu
tylko komisji SRK.
O Regulaminie Kadry Narodowej p .Beata Szlezyngier-Jagielska powiedziała, że poprzedni,
napisany przez nią, został przez p. Lesia kompletnie przerobiony i ma niejasne kryteria.
Zapytała „kto zrobił taki babol i taką głupotę (...) kto się pod tym podpisał.”
P. Ryszard Zielinski zwrócił p. Beacie Szlezyngier-Jagielskiej uwagę, że każda nowo
powołana komisja ma prawo do zmiany regulaminów i przepisów i jeśli są one zatwierdzone
to należy się im podporządkowywać. P. Beata Szlezyngier-Jagielska zarzuciła Grzegorzowi
Lesiowi, iż regulamin został przez niego zmieniony, po to „żeby zawodniczka p. Lesia i sam
p. Leś jako właściciel konia mogli wziąć pieniądze”. Grzegorz Leś wyjaśnił p. Beacie
Szlezyngier-Jagielskiej, że trenerem zawodniczki jest Magdalena Jabłońska oraz, że koń nie
jest jego własnością a zawodniczka Ewelina Kawalec została powołana do KN zgodnie z
regulaminem, podobnie jak pozostali juniorzy. Na koniec swojego wystąpienia Grzegorz Leś
wytłumaczył wszystkim zebranym jak wygląda dofinansowywanie startów członków KN i
wszystkie procedury z tym związane. (plany startowe, harmonogramy, preliminarze startów)
W kolejnym punkcie Konferencji, członek Komisji SRK Maciej Merkan, dokonał oceny
wstępnych planów startowych na 2019 rok, o które komisja poprosiła zawodników przed
konferencją. Zwrócił wszystkim uwagę, że jest wielce prawdopodobne, iż w ME seniorów
będziemy mogli wystawić 6 osobową drużynę wyłonioną spośród 8 kandydatur (Beata
Szlezyngier-Jagielska, Kamila Kart, Krzysztof Wojtecki, Beata Dzikowska, Jolanta Lubera,
Ryszard Zieliński, Katarzyna Kłosek, Barbara Rygoł, Julie Coubronne), którzy mają
potencjalne szanse uzyskać kwalifikacje do startu w mistrzostwach. Dodał, że w
juniorach/młodych jeźdźcach również są bardzo duże szanse na 4 osobową drużynę (Maria
Landau, Martyna Kamińska, Ewelina Kawalec, Natalia Palczak). Podkreślił, że w przyszłym
roku dyscyplina może osiągnąć historyczny sukces wystawiając dwie drużyny. Z sali padła
propozycja żeby komisja zastanowiła się nad powołaniem lekarza weterynarii do badania koni
przed startami głównymi i osoby, która zajęłaby się kwalifikacją zawodników KN do
reprezentacji. Członek zarządu p. Oskar Szrajer przypomniał, że według zaleceń Zarządu
weryfikacją par, które potencjalnie będą wchodzić w skał reprezentacji na mistrzostwa
powinien zajmować się trener kadry a jeśli takiego stanowiska w dyscyplinie nie ma to
powinna się tym zajmować komisja odpowiedniej dyscypliny. P. Beata Szlezyngier-Jagielska
oznajmiła, że nie zgadza się, żeby w weryfikacji kadry, brał udział p. Leś, „który jest
nieobiektywny”. P. Polaczek Bigaj wyjaśniła p. Beacie Szlezyngier-Jagielskiej, że Komisja
SRK jest ciałem kolegialnym i nie będzie konieczności przeprowadzania rozmów z
konkretnymi osobami.
P. Bogdan Kuchejda zwrócił uwagę, że plany startu drużynowego na mistrzostwach są bardzo
obiecujące, zadając jednocześnie pytanie czy zawodnicy i Komisja SRK będą w stanie się
porozumieć i uzgodnić szczegóły takiego startu? P. Maciej Merkan i p. Ryszard Zieliński
wyrazili taką nadzieję i stwierdzili, że z optymizmem patrzą na ten start.

P. Beata Szlezyngier-Jagielska stwierdziła, że będzie rozmawiać z każdym prócz p. Lesia, co
również zostało optymistycznie ocenione przez zebranych.
P. Bogdan Kuchejda poprosił zebranych o kierowanie swoich uwag do PZJ na temat
publikowanego na stronie PZJ projektu Umowy Trójstronnej oraz poinformował, że umowy z
nowo powoływanymi członkami KN będą musiały być podpisane do 15 stycznia. Zobowiązał
też Komisję SRK, aby w sposób szczególny pilnowała terminów przedstawiania do PZJ
harmonogramów i preliminarzy.
Na początku omawiania punktu konferencji dotyczącego kalendarza zawodów na rok 2019
głos zabrała p. Magdalena Głód, która zaprosiła na majowe, międzynarodowe, zawody do
Białki (17-18 maja 2019).
P. Beata Szlezyngier-Jagielska zadała pytanie Przewodniczącemu Komisji SRK dotyczące jej
wątpliwości związanych z niespójnością zapisów Regulaminu F i Przepisów o Sędziach. Do
odpowiedzi zgłosił się p. Paweł Kleszcz, który poinformował, że był umówiony z p. Beatą
Szlezyngier-Jagielską, że swoje wątpliwości, prześle mu drogą elektroniczną i jako
przedstawiciel Kolegium Sędziów postara się je wyjaśnić, dodając, że konferencja nie jest
miejscem na takie dyskusje.
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Tura podziękował p. Danielowi Zawadzkiemu za
zorganizowanie zawodów na Służewcu i zapytał czy można je powtórzyć w przyszłym roku?
P. Daniel Zawadzki odpowiedział, że jest zainteresowany kolejną organizacją, ale o
podjętych decyzjach poinformuje w późniejszym terminie.
Kolejnym, zaplanowanym punktem konferencji było przedstawieniem zmian w przepisach
FEI. Zagadnienie to zreferowała sędzia międzynarodowy p. Małgorzata Kram.
Wystąpienie uzupełnił p. Paweł Kleszcz informując, że po uzgodnieniach z Prezesem PZJ i
Komisją Weterynaryjną będzie współorganizował kursy dla lekarzy weterynarii, którzy chcą
zostać lekarzami PZJ. Informacja o konkretnych terminach i miejscach ukaże się na stronie
PZJ. Ponadto poinformował, że w styczniu zostaną również zorganizowane kursy
podstawowe i licencyjne dla sędziów rajdowych w Kliczkowie i w Warszawie.
Zwrócił też wszystkim uwagę, że od przyszłego roku kontrola antydopingowa będzie
przeprowadzana również podczas zawodów regionalnych.
P. Beata Szlezyngier-Jagielska zapytała o kursy gospodarzy torów i delegatów technicznych.
P. Małgorzata Kram i p. Paweł Kleszcz wyjaśnili, że KS stoi na stanowisku, żeby takie kursy
przeprowadzić, jeśli będzie to konieczne, dopiero po wejściu nowych przepisów o osobach
oficjalnych. Zapisy w obecnie obowiązujących przepisach rajdowych regulują pracę DT i GT
i na razie według KS nie ma sensu prowadzić działań w kierunku organizowania kursów.
Na koniec głos zabrał p. Ryszard Zieliński i odnosząc się do przedstawionych planów
startowych na przyszły rok, wyraził nadzieję, że będzie to rok sukcesów naszej dyscypliny
Podczas trwania konferencji do Przewodniczącego Komisji zgłosiły się osoby, które
zadeklarowały dofinansowanie organizacji MP w kwocie 6 tys. złotych.
Na koniec P. Tomasz Tura podziękował wszystkim za liczne przybycie i uczestnictwo w
Konferencji Dyscypliny SRK.
Na tym oficjalną cześć Konferencji zakończono.
Protokół sporządził Grzegorz Leś sekretarz komisji SRK
Zatwierdził Przewodniczący Komisji SRK Tomasz Tura.

