SPRAWOZDANIE Z DWULETNIEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI MENADŻERA
DYSCYPLINY PARAUJEŻDŻENIE
POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 2015-2016

Rok 2015
1. Celem głównym w dyscyplinie paraujężdżenie w roku 2015 był udział najlepszej
polskiej pary Karolina Karwowska/Emol w kwalifikacjach paraolimpijskich i
uzyskanie wyników kwalifikujących do IP Rio de Janeiro 2016
Cel ten był realizowany zgodnie z przygotowanym planem, poprzez udział pary w 7
zawodach kwalifikacyjnych, w których para startowała w dwóch konkursach liczonych do
kwalifikacji paraolimpijskich za każdym wyjazdem. Wyniki pary podczas całego sezonu
były rosnące – w drugiej połowie sezonu para osiągała wyniki ok. 70%. Najwyższe
osiągnięte miejsce w rankingu paraolimpijskim w tym czasie to 48.
Finansowanie udziału pary w dwóch ostatnich zawodach międzynarodowych w sezonie
odbyło się ze środków sponsora.
2. Drugim celem głównym była kwalifikacja i udział drużyny w ME Deauville 2015.
Cel ten został zrealizowany poprzez zakwalifikowanie drużyny do udziału w ME w
trakcie zawodów CPEDI3* Ebreichsdorf i udział drużyny, w czteroosobowym składzie, w
ME.
3. Kolejnym celem, jaki realizowała w 2015 roku Menadżer dyscypliny paraujeżdżenie
było szkolenie zawodników KN oraz ich koni.
Zawodnicy korzystali z konsultacji z trenerem KN według zgłaszanych potrzeb.
Trener KN przyjmował konie zawodników KN w trening w okresach od tygodnia do
dwóch miesięcy. Realizowano także konsultacje i kontrolę zawodników KN seniorów
i juniorów w ich klubach.
4. Oprócz powyższych, Menadżer dyscypliny paraujeżdżenie działała na rzecz realizacji
następujących celów:
 Pozyskiwanie sponsorów finansowych i barterowych dla zawodników
 Konsultacje z organizatorami zawodów, w celu zwiększenia liczby zawodów
krajowych, jak i pomocy organizacyjnej
 Wyjazdy z zawodnikami na zawody w charakterze szefa ekipy i trenera KN
 Logistyka i organizacja wyjazdów zawodników KN na zawody krajowe i
międzynarodowe
 Przygotowanie „Regulaminu powoływania par do Kadry Narodowej w
paraujeżdżeniu”
 Działania na rzecz uruchomienia programu „Partnerzy Kadry Narodowej” w 2017
roku
 Przygotowanie planu sportowo-finansowego na sezon 2015



Udostępnianie wyszkolonych koni do startów i treningów zawodnikom KN
seniorów
Rok 2016

1. Celem głównym w dyscyplinie paraujeżdżenie w roku 2016 był udział najlepszej
polskiej pary Karolina Karwowska/Emol w IP Rio de Janeiro.
Aby zrealizować cel główny należało dokończyć kwalifikacje do IP poprzez udział
pary w jedynych zawodach kwalifikacyjnych rozgrywanych w Europie w roku 2016
oraz uzyskać kwalifikację pary z rankingu indywidualnego.
Po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego para została sklasyfikowana na pierwszym
miejscu na liście rezerwowej do IP Rio de Janeiro. W terminie 01.06.2016 para
uzyskała kwalifikację do Igrzysk Paraolimpijskich.
Przygotowania i wyjazd pary w IP przebiegały bez zastrzeżeń, z wyjątkiem złego
samopoczucia konia po lądowaniu w Rio de Janeiro, które utrzymywało się przez
kilka dni.
Biorąc udział w IP Rio de Janeiro, para częściowo zrealizowała postawione przed nią
zadania: w pierwszym konkursie uzyskała wynik powyżej 66%, co było założeniem
tego startu; w drugim konkursie, z powodu błędów związanych z nieposłuszeństwem
konia, para uzyskała wynik poniżej oczekiwań 61,3%, co nie pozwoliło na
zakwalifikowanie się do finału IP.
2. Drugim celem głównym było zakwalifikowanie drużyny do ME 2017.
Cel ten został zrealizowany podczas zawodów CPEDI3* Genemuiden oraz CPEDI3*
Somma Lombardo, gdzie zakwalifikowały się 3 pary.
3. Trzecim celem w dyscyplinie paraujeżdżenie w roku 2016 było szkolenie zawodników
KN.
Zorganizowano dwa zgrupowania szkoleniowe zawodników KN: pierwsze, na
początku sezonu, dotyczyło zawodników KN seniorów, drugie pod koniec roku,
przewidziane było dla KN seniorów i juniorów.
Zawodnicy KN mieli możliwość korzystania z treningów i konsultacji z trenerem KN,
według zgłaszanego zapotrzebowania. Trener KN przyjmował konie zawodników KN
w trening, jak również organizowane były indywidualne konsultacje zawodników KN,
według zgłaszanego zapotrzebowania. Prowadzona była także kontrola zawodników
KN seniorów i juniorów w ich klubach.
4. Oprócz powyższych, Menadżer dyscypliny paraujeżdżenie działała na rzecz realizacji
następujących celów:
 Pozyskanie sponsorów barterowych dla zawodników










Konsultacje z organizatorami zawodów, w celu zwiększenia liczby
zawodów krajowych, jak i pomocy organizacyjnej oraz zmniejszenia
kosztów udziału zawodników niepełnosprawnych w zawodach krajowych
Wyjazdy z zawodnikami na zawody w charakterze szefa ekipy i trenera
KN
Logistyka i organizacja wyjazdów zawodników KN na zawody krajowe i
międzynarodowe
Organizacja wyjazdu pary Karolina Karwowska/Emol na IP Rio de Janeiro
Przygotowanie okresowych planów treningowych dla pary
przygotowującej się do IP
Działania na rzecz uruchomienia programu „Partnerzy Kadry Narodowej”
w 2017 roku
Przygotowanie planu sportowo-finansowego na sezon 2016
Udostępnianie wyszkolonych koni do startów i treningów zawodników KN
seniorów

Z poważaniem,
Natalia Kozłowska

