Sprawozdanie z działania komisji WKKW
za okres od 20-02-2018 do 18-06-2018

Uchwałą Zarządu PZJ nr U/1708/3/Z/2018 z dnia 18.02.2018 r została powołana Komisja WKKW
w składzie
1. Jacek Turczyński – przewodniczący
2. Dariusz Świderski – członek
3. Henryk Święcicki Jr – członek
W okresie sprawozdawczym, komisja zebrała się czterokrotnie w tym trzykrotnie z udziałem
trenerów Kadry Narodowej.
Liczba obecności na spotkaniach:
1. Jacek Turczyński – 4
2. Dariusz Świderski – 4
3. Henryk Święcicki Jr – 0
Ponadto przewodniczący komisji uczestniczył w trzech spotkaniach dotyczących bieżącego
funkcjonowania dyscypliny WKKW.
Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się następującym zagadnieniami:
1. Aktualizacja regulaminu WKKW.
2. Konsultacje w tworzeniu innych regulaminów, w których opinia komisji była konieczna.
3. Nadzór nad pracą trenerów kadry narodowej.
4. Akceptacja propozycji zawodów.
5. Analiza i rozpatrywanie wniosków o odstępstwa od Regulaminu WKKW.
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
7. Nadzór nad procesem podpisywania umów kadrowych.
W ramach swojej działalności, komisja zorganizowała trzy spotkania:
1. Strzegom 7-04-2018 – rozdanie pucharów za ranking, nominacje do kadry, panel informacyjny
Komisji WKKW i Trenerów Kadry.
2. Baborówko 24-05-2018 – spotkanie przewodniczącego Komisji WKKW i Trenerów Kadry z
zawodnikami Kadry Narodowej.
3. Facimiech 17-06-2018 – Spotkanie informacyjne Komisji WKKW i Trenerów Kadry z
zawodnikami i trenerami. Panel informacyjny zgrupowania kadrowego w Maarsbergen oraz ME w
Fontainebleau.
Komisja pragnie zwrócić uwagę, że cały wysiłek organizacyjny zgrupowania i wyjazdu na ME w
Fontainebleau wzięli na swoje barki trenerzy Kadry Narodowej Pan Paweł Śniegucki i Jacek
Kowerski.

W ramach nadzoru nad pracą kadry trenerskiej, przedstawiamy sprawozdanie z ich pracy:
„Począwszy od października 2017 Trener KN WKKW w pierwszej kolejności zajmował się
oceną bieżącej sytuacji w kontekście możliwości i ilości zawodników zdolnych do podjęcia
przygotowań do ME i MŚ w roku 2018 oraz planu zbudowania drużyny na ME Seniorów 2019 oraz
Igrzysk Regionalnych będących szansą na kwalifikację Olimpijską. Kolejnym zadaniem była
również próba zbudowania drużyny Juniorów w perspektywie ME 2019 i dalszej, jak również
zdobywania doświadczenia przez grupę zawodników przechodzących do kat. MJ od roku 2018.
Skorygowane zostały Regulaminy powoływania do KN i reprezentacji na ME/MŚ we wszystkich
kategoriach. Skład kadry stopniowo poszerzał się w miarę podpisywania umów obowiązujących od
1 stycznia 2018r.
Od kwietnia br. nastąpiła powołanie II trenera p. Jacka Kowerskiego.
Plan startów i zgrupowań jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.
W kat. Młodzieżowych:
Zawody międzynarodowe w Strzegomiu 6-8.04; w Sopocie 25-30.04 i 4-6.05, 25-27.05
Baborówko. Zrealizowane starty zagraniczne realizując założenie zdobywania doświadczenia w
zawodach poza granicami Polski: 12-15.04 Kreuth, 10-13.05 Marbach, 31.05-03.06 Renswoude.
Zawodnicy przebywający zagranicą realizują indywidualny plan startów i przygotowań w
porozumieniu z trenerem KN.
W kontekście ME dysponujemy 5 zawodnikami w kategorii MJ i 5 w kat. Juniorów którzy
posiadają kwalifikacje. Ostateczny skład reprezentacji zostanie przedstawiony do akceptacji
Zarządu PZJ po MP J/MJ w Facimiechu.
Bezpośredni przed ME planowany jest start treningowy podczas zawodów w Maarsbergen który
jest integralną częścią planowanego potem zgrupowania, w ośrodku w Maarsbergen. Bezpośrednio
po zgrupowaniu zawodnicy i konie udadzą się na miejsce ME do Fontainebleau. Nad
zgrupowaniem i ME nadzór prowadzić będą trenerzy Paweł Śniegucki, Jacek Kowerski oraz lekarz
wet. p. Agnieszka Bestry.
Koniec sezonu będzie okazją do zdobycia kwalifikacji przez zawodników, którzy mają szansę na
start w ME w roku 2019 (Waregem 20-23.09 oraz Strzegom 11-14.10) .
Seniorzy:
Początek sezonu zdominowały przygotowania Pawła Spisaka – zgrupowania w Horb m Neckar u
Michaela Junga, w Warendorfie oraz zagraniczne starty kontrolne (Kreuth, Pratoni del Vivaro)
przygotowujące do udziału w CCI4* w Lexington -start zakończony bardzo dobrym wynikiem i
dobrą perspektywą w kontekście planowanego startu w MŚ w Tryon. Kolejne planowane starty to
CIC3* Arvill, Aachen i treningi w Horb am Neckar jako bezpośrednie przygotowanie do udziału w
MŚ.
Pozostali zawodnicy KN brali udział w zawodach w Strzegomiu 6-8.04, Sopocie 25-30.04 i 4-6.05,i
25-27.05 w Baborówku.
Mateusz Kiempa zaliczy start zagraniczny w CIC3* w Luhmuehlen jako etap przygotowań do ME
Seniorów 2019 a przed nim konsultacja w Dohle z Andreasem Dibowskim.
Startem głównym są MŚ w Tryon, w których planowany jest udział pary Paweł Spisak/Banderas.
W zależności od środków z dotacji do dyspozycji planowane będą starty kwalifikacyjne do ME
2019 (Waregem 20-23.09, Sztegom 11-14.10, Montelibretti 25-28.10)
Trenerzy KN uczestniczą w zawodach zarówno tych ujętych w harmonogramie jaki i innych
zawodach, w tym krajowych obserwując poziom par KN jak również par, które mogą być powołane
do KN w najbliższej perspektywie, są w bieżącym kontakcie z zawodnikami, konsultują
indywidualnie plany i założenia z zawodnikami i trenerami klubowymi”
Za komisję WKKW
Jacek Turczyński

