Sprawozdanie Komisji Ujeżdżenia
Polskiego Związku Jeździeckiego
za rok 2018

Komisja Ujeżdżenia Polskiego Związku Jeździeckiego pracowała w składzie:
1. Monika Słowik - przewodnicząca
2. Katarzyna Widalska – członek Komisji
Podejmowane decyzje konsultowano z trenerem kadry – Andrzejem Sałackim.
I. Prace komisji
W trakcie 2018 r. Komisja Ujeżdżenia spotykała się podczas zawodów,
pracowała także nad dokumentami przekazywanymi wzajemnie drogą
elektroniczną.
W spotkaniach uczestniczył trener kadry (m. in. Zakrzów, Radzionków,
Poznań), cała korespondencja mailowa przesyłana była także do jego
wiadomości.
W ramach spotkań omawiano:
Ø regulamin dyscypliny
Ø regulamin Mistrzostw Polski Młodych Koni (spotkania z pracownikami
Polskiego Związku Hodowców Koni)
Ø konieczność zlecenia tłumaczenia przepisów międzynarodowych
(ostatnie tłumaczenie 2014) oraz aneksów do przepisów
Ø możliwość bezkosztowej modyfikacji ogólnopolskiego kalendarza
ujeżdżenia w przypadku konfliktu interesów w konkurencji
Ø aktualne
wydania
i międzynarodowych

i

zmiany

w

programach

Ø sprawy interdyscyplinarne (opinie Kolegium
w regulaminie OOM i przepisach ogólnych PZJ)

krajowych

Sędziów,

zapisy

Komisja przedstawiła Zarządowi PZJ poprawki do regulaminu kadry
i reprezentacji. Na podstawie analizy wyników uzyskanych przez zawodników
i aktualnych postępów treningowych par poszczególnych kategorii
wiekowych wystąpiono o powołanie zawodników do kadry na rok 2018
i 2019, ustalono także miejsce, datę i program konferencji dyscypliny
(grudzień 2018 – Cavaliada Poznań). Trener kadry przedstawił również

harmonogramy wyjazdów kadrowych na rok 2018 i 2019 (kategorii
młodzieżowych), Komisja zaś harmonogramy wyjazdów seniorskich.
II. Zgłoszone zawody 2018
Na rok 2018 w ogólnopolskim kalendarzu Polskiego Związku Jeździeckiego
znalazły się następujące imprezy:
Lp.

Miejsce

Ranga

Liczba

Uwagi

1.

Sopot

CDI i CDN

1

Zawody odbyły się

CDN

1

CDI-W i ZO

1

CDI

1 (4)

2.

Lublin

CDN Cavaliada

1

Zawody odbyły się

3.

Warszawa

CDN Cavaliada

1

Zawody odbyły się

4.

Łąck

HZO

2

Zawody odbyły się

ZO

1 (3)

HZO

2

CDI

2 (4)

5.

Zakrzów

Zawody odbyły się

6.

Zbrosławice

HZO

(-2)

Zawody odwołane
przez organizatora

7.

Michałowice

HZO/HPP

1

Zawody odbyły się

ZO

(-1)

Zawody odwołane
przez organizatora

8.

Łężkowice

ZO

2

Zawody odbyły się

9.

Rybnica

ZO

2

Zawody odbyły się

10.

Ochaby
Wielkie

ZO

2

Zawody odbyły się

MPJ K, PP K,
MPM/CDN/CDI

1 (3)

11.

Machnice

ZO

2

Zawody odbyły się

12.

Kwieki

ZO

1

Zawody odbyły się

13.

Drzonków

ZO

2

Zawody odbyły się

14.

Moszna

ZO

1

Zawody odbyły się

15.

Strzegom

OOM

1

Zawody odbyły się

PPMK/MPMK

1 (2)

16.

Solec
Kujawski

ZO

1

Zawody odbyły się

17.

Radzionków

MPS, U25, MJ, J i
Dz, CDI

1

Zawody odbyły się

18.

Jakubowice

ZO

1

Zawody odbyły się

19.

Poczernin

HZO

1

Zawody odbyły się

20.

Poznań

CDN Cavaliada

1

Zawody odbyły się

W uwagach zaznaczono, które z nich się nie odbyły.
III. Spotkanie z zawodnikami - konferencja.
W trakcie zawodów międzynarodowych w Poznaniu (Cavaliada) odbyła się
konferencja dyscypliny. Podobnie jak w trakcie poprzedniej konferencji
przedstawione
zostały
publikacje
dotyczące
ujeżdżenia
(przepisy,
regulaminy), omówiono plan najważniejszych startów zawodników dla
poszczególnych grup wiekowych w nadchodzącym sezonie (prezentacja
trenera kadry). Przekazano także informację, że dopiero do zaakceptowaniu
harmonogramu startów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki znana będzie
kwota dotacji na rok 2019.
Komisja uwzględniła większość uwag przekazanych przez osoby obecne na
konferencji.
IV. Kadra narodowa 2018 i wyniki najważniejszych imprez 2018
Rok 2018 przyniósł wiele zmian w jeździectwie w naszym kraju, w tym także
w ujeżdżeniu. Brak porozumienia części zawodników z Zarządem PZJ na
płaszczyźnie
podpisania
umowy
określającej
warunki
przynależności/powołania do Kadry Narodowej, spowodował impas, w efekcie
którego w poszczególnych kategoriach wiekowych kadry budowane były
praktycznie od podstaw.
W roku 2018 ujeżdżenie nie zanotowało spektakularnych sukcesów, tym
niemniej był to rok pracowity, w którym udało się wypracować postawy

współpracy. Związek stracił część dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
co było następstwem niezadawalających wyników startów głównych
(niespełniających założeń przedsezonowych, przekazanych Ministerstwu).
Konsekwencją tego był fakt, że na Mistrzostwach Europy tylko w dwóch
kategoriach reprezentowały Polskę pełne drużyny, a na Mistrzostwa Świata
do Tryon (USA) nie pojechał żaden polski ujeżdżeniowiec.
Pierwszą imprezą główną w roku 2018 były Mistrzostwa Europy
w Fontainebleau (Francja), które odbyły się w lipcu. Dobrze wypadła na nich
reprezentująca Polskę w kategorii Dzieci Tatiana Bierieżnow na Romantice,
która w pierwszym z konkursów zajęła wysokie 22 miejsce. Poprawnie
wypadł także pierwszy start Aleksandry Lesner na koniu Force w kategorii
młodych jeźdźców, który rokował dobre miejsce w konkursie indywidualnym,
niestety para nie ustrzegła się kilku błędów. W kategorii juniorów
reprezentowała nas młoda, nabierająca doświadczenia drużyna. Po w miarę
poprawnych startach Polska zajęła 13 miejsce na 16 drużyn w klasyfikacji
drużynowej.
Miesiąc później w Bishop Burton odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów na
kucach (kategoria wiekowa do 16 lat). Drużynowo wypadliśmy bardzo dobrze
(9 miejsce, z małą startą do miejsca 8, punktowanego przez MS), a
indywidualnie Ewa Golubińska na Luens Veld’s Winston zajęła wysokie 23
miejsce. Był to najlepszy z dotychczasowych startów w tej kategorii wiekowej.
Przyzwoicie zaprezentował się też Tomasz Jasiński na Dżeko, który
reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Europy U25 w Exloo, zwłaszcza
biorąc pod uwagę fakt, że zawodnik ten na blisko półtora roku zawiesił swoją
karierę w ujeżdżeniu, a na ME występował po jednym starcie kontrolnym.
Rok 2019 z kilku przyczyn wydaje się bardzo ważny. Po pierwsze rozpoczęły
się kwalifikacje olimpijskie do Tokio 2020, po drugie w sierpniu Polska
będzie gospodarzem Mistrzostw Europy Juniorów na kucach.
Wyniki Mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych stanowią załącznik
nr 1 do sprawozdania.
Skład kadry narodowej 2018 oraz I półrocza 2019 wskazano w załączniku nr
2 do sprawozdania.
W załączniku nr 3 do sprawozdania zamieszczono wyniki Mistrzostw Europy.
Do Mistrzostw Polski Młodych Koni zakwalifikowało się łącznie 45 koni, w
tym: 16 koni 4-letnich, 13 5-letnich, 6 6-letnich i 10 koni w wieku 7-9 lat.
Dwa pierwsze miejsca wśród polskich czterolatków należą do koni

dosiadanych przez Karolinę Mazurek (kl. Caramba – hod. Z. Fiałkowski – I
m, kl. Iluzja – hod. SK Pępowo Sp. z o. o. – II m.). Oba konie stanowią
własność zawodniczki. Miejsce trzecie należy do Katarzyny Konarskiej i
wałacha Omar (hod. R. Drabiński, wł. J. G. Mokrzycki). W sześciokonnej
stawce czterolatków hodowli zagranicznej zwyciężyła Gabriela Jaworska i
ogier Daily Deal Junior (hod. Niemcy, wł. A. Wyglądała).
Aleksandra Szulc i ogier All in One (hod. M. Machłowicz-Wojsiat, wł. M.
Walden) to zwycięzcy MPMK koni pięcioletnich. Na miejscu drugim
uplasowała się Anna Grygier-Wójtowicz i wałach Shadow (hod. B. Kopak, wł.
A. Grygier-Wójtowicz), na trzecim zaś Gabriela Jaworska i wałach Cristiano
Top (222) (hod. M. Lisińska, wł. J. Salovaraa-Dean). Wśród koni
zagranicznych zwyciężył Jan Gawecki i ogier Heiline’s Zanzier (hod. Dania.
Wł. MM Brothers Sp. z o. o.)
Konie sześcioletnie zakończyły rywalizację, w której zwyciężyła klacz Victory
(225) (hod. i wł. A. Sałacki) dosiadana przez Żanetę Skowrońską – Kozubik,
przed Aleksandrą Szulc i wałachem Sunny Boy CM (220) (hod. PPHU Algas
Sp. J. SK w Udorzu, wł. C. Maciaś) oraz Aleksandrą Tomalą i Konstantino_p
(208) (hod. B. Parkitny, wł. M. Tomala). W klasyfikacji koni zagranicznych
wygrał (startował jako jedyny) ogier Totalis (224) (hod. Niemcy, wł. K.
Czapska) dosiadany przez Dorotę Urbańską.
W Pucharze Polski koni w wieku 7 – 9 lat triumfowała Ilona Janas i Lord
Django (248) (hod. Niemcy, wł. I. Janas), drugie miejsce zajęła Aleksandra
Szulc z wałachem (Breakedance (ex Bombastic) (227) (hod. K. Lik, wł. A.
Szulc), a trzecie Katarzyna Konarska i wałach Largo (231) (hod. K.
Leszczyński, wł. K. Konarska).
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