Protokół nr 1/2019
z posiedzenia Komisji Sportowych Rajdów Konnych
w Warszawie w dniu 18.04.2019

W posiedzeniu udział wzięli:
Barbara Rygoł, Adam Domżała, Ryszard Zieliński
Zebranie prowadziła: Barbara Rygoł
Protokołował: Ryszard Zieliński
Początek godzina 14.00 Zakończenie godzina 16.30
W dniu 18.04.2019 Komisja Sportowych Rajdów Konnych podjęła następujące decyzje i przyjęła następujące uchwały:
1. Mistrzostwa Polski
Uchwała nr 1/2019 z dnia 18.04.2019
Komisja SRK podtrzymuje uchwałę nr 2/2018 z dnia 03.11.2018, że w 2019 roku Mistrzostwa
Polski Seniorów zostaną rozegrane na dystansie 120 km, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców zostaną rozegrane na dystansie 120 km.
Uchwała przyjęta (3x za)
2. Organizator Mistrzostw Polski i MPMK w 2019 roku
Uchwała nr 2/2019 z dnia 18.04.2019
Komisja SRK podtrzymuje uchwałę, że w 2019 roku Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa
Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców oraz MPMK zostaną rozegrane w Kliczkowie w dniach
29-31.08.2019
Uchwała przyjęta (3x za)
3. Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców - regulamin z dnia 07.04.2018
art.13 punkt 5
Uchwała nr 3/2019 z dnia 18.04.2019
Komisja SRK przyjmuje uchwałę, że w Mistrzostwach Juniorów i Młodych Jeźdźców prawo
udziału mają zawodnicy i konie posiadający zagrywkę do startu w konkursie 2*, którzy jako
para ukończyli wspólnie w karierze co najmniej jeden konkurs klasy P lub wyższy.
Uchwała przyjęta (3x za)

4. Kategorie rankingów i Regulamin przyznawania punktów rankingowych
Uchwała nr 4/2019 z dnia 18.04.2019
Komisja SRK przyjmuje uchwałę, że kategorie oraz zasady przyznawania punktów są określone
w Regulaminie Przyznawania Punktów Rankingowych w dyscyplinie SRK i pozostają bez zmian
w 2019 roku.
Uchwała przyjęta (3x za)
5. Wniosek Pani Beaty Szlezyngier -Jagielskiej dotyczący kwalifikacji zawodnika i konia do
udziału w Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów i Młodych Jeźdźców
WNIOSEK nr 1/2019 z dnia 18.04.2019
Komisja SRK uważnie skupiła się nad wnioskiem / propozycjami Pani Beaty Szlezyngier-Jagielskiej dotyczącymi kwalifikacji i uczestnictwa w Mistrzostwach Polski na pożyczonych koniach obecnie nie ma potrzeby zmiany istniejących przepisów ( przypomina się o obowiązku posiadania rejestracji koni w PZJ, PZHK - 6 miesięcznej)
Wniosek odrzucony (3x za)
6. Wniosek Pani Beaty Szlezyngier -Jagielskiej dotyczący Delegatów Technicznych i Gospodarzy Torów
WNIOSEK nr 2/2019 z dnia 18.04.2019
W związku z oczekiwaniem na komunikat o nowych przepisach dotyczących DT i GT Komisja
SRK do czasu publikacji nowych przepisów wstrzymuje się od zajęcia stanowiska w tym temacie. Jednocześnie wyraża chęć organizowania kursu/szkoleń dla GT w dyscyplinie SRK.
7. Wniosek Pani Magdaleny Głód z dnia 26.03.2019 dotyczący dopuszczenia koni 5 letnich do
startów w konkursach klasy N w dyscyplinie SRK zgodnie z Przepisami Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.
WNIOSEK nr 3/2019/Uchwała nr 5/2019 z dnia 18.04.2019
Komisja SRK popiera wniosek/ propozycję Pani Magdaleny Głód odnośnie dopuszczenia koni
5 letnich, do startów w konkursach klasy N. W dniu zawodów koń musi mieć skończone metrykalnie 5 lat oraz udokumentowane ukończone 2 starty w klasie P. Jednocześnie nie zaleca
tego sposobu zagrywki zawodnikom ze względu na dobrostan konia.
Uchwała przyjęta (3x za)
8. Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Dzieci w dyscyplinie SRK
Komisja SRK kieruje regulamin do poprawek.

9. Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w dyscyplinie SRK
Uchwała nr 8/2019 z dnia 18.04.2019
Komisja SRK zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów młodszych w dyscyplinie sportowych rajdów konnych.
Uchwała przyjęta (3x za)
10. Starty kontrolne wymagane do startu głównego na Międzynarodową Imprezę Mistrzowską
(uchwała Zarządu PZJ nr u/2291/1/Z/2019 z dnia 27.01.2019 r.)
Uchwała nr 9/2019 z dnia 18.04.2019
Komisja SRK wprowadza obowiązek startu kontrolnego w roku 2019 na dystansie CEI 1* (lub
wyższym) zarówno dla seniorów, jak i juniorów/młodych jeźdźców posiadających kwalifikację
do Międzynarodowych Imprez Mistrzowskich, zwłaszcza, że uchwała Zarządu ukazała się 7
miesięcy przed startami głównymi.
Uchwała przyjęta (3x za)
11. Podział środków ministerialnych przyznanych dyscyplinie SRK tzw „Program wspierania
sportów nieolimpijskich dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 roku” w kwocie 15.500 pln na zawody mistrzowskie (ME i
MŚ) dla osób będących w Kadrze Narodowej.
Uchwała nr 10/2019 z dnia 18.04.2019
Komisja SRK ustaliła następujący podział środków ministerialnych - kwota dotacji 15.500 pln
1. kwota dotacji 9.000 pln na seniorów planujących start w ME w Euston Park
2. kwota dotacji 6.500 pln na juniorów planujących start w MŚ w Pisa
Jeśli z jakiś przyczyn zawodnik KN nie weźmie udziału w starcie głównym ME/MŚ jego kwota
zostanie ponownie równo podzielona na pozostałych w obrębie tej samej puli.
Uchwała przyjęta (3x za)

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

