Warszawa 1.07.2019
Oświadczenie Polskiego Związku Jeździeckiego wydane w związku z udziałem Polskiej Kadry
Narodowej w zawodach skokowych w Moskwie

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego w imieniu własnym i całego środowiska jeździeckiego składa
wyrazy podziękowania Panom – Janowi Bobikowi, Krzysztofowi Ludwiczakowi i Andrzejowi
Opłatkowi, którzy godnie reprezentując Polską Kadrę Narodową wykazali się wysokim poziomem
przygotowania sportowego i duchem walki zajmując drugie miejsce w eliminacjach do Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2020. Udowodniliście, że sport na najwyższym poziomie wart jest zaangażowania i
poświęcenia, które każdego dnia wkładacie w promocję polskiego jeździectwa na arenie krajowej i
międzynarodowej.
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi wyjazdu niepełnej
reprezentacji Kadry Narodowej na zawody w Moskwie, Polski Związek Jeździecki przedstawia
chronologię wydarzeń, które zdecydowały o zaistniałej sytuacji. Jednocześnie wyrażamy ubolewanie i
mamy nadzieję, że wnioski wyciągnięte z przygotowań do wyjazdu do Moskwy pozwolą w przyszłości
uniknąć tego typu zdarzeń.
Pod koniec 2018 roku zapada decyzja podjęta przez trenera Kadry Narodowej i zawodników, iż polska
ekipa będzie walczyła o awans do Igrzysk Olimpijskich w zawodach eliminacyjnych w Moskwie.
Podczas spotkania Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego z Prezes Federacji Rosyjskiej zapadają
ustalenia dotyczące szczegółów udziału polskich zawodników.
Dnia 26.04.19 trener Kadry Narodowej, Pan Rudolf Mrugała otrzymuje od Polskiego Związku
Jeździeckiego wytyczne dotyczące przygotowań Kadry Narodowej do wyjazdu do Moskwy, w tym:
możliwość wyboru przez zawodników dwóch tras przejazdu, dokumentów niezbędnych do
dopuszczenia przedstawicieli Kadry Narodowej do zawodów oraz miejsca i czasu oczekiwania przez
przedstawiciela organizatora zawodów na ekipę z Polski w celu asekuracji i pomocy w sprawnym
przekroczeniu przez Polaków granicy z Federacją Rosji.
Polski Związek Jeździecki chcąc zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi sytuacjami wynikającymi
np. z choroby konia czy zawodnika występuje w tym czasie do Federacji Rosyjskiej o zaproszenie dla
całej 9-osobowej drużyny skoczków oraz osób towarzyszących biorąc na siebie kwestie finansowe.
Jednocześnie rozpoczynają się procedury dotyczące przygotowań wniosków do wystąpienie o wizy. O
kwestiach formalnych związanych z przygotowaniami do wyjazdu zawodnicy informowani są przez
trenera i biuro PZJ na bieżąco.
Ostateczny termin złożenia pełnej dokumentacji uprawniającej Kadrę Narodową do uzyskania
niezbędnych wiz upływa 05 maja br.
10.05.19 trener Kadry Narodowej z powodu braków w dokumentach dostarczonych przez
zawodników ponawia prośbę o pilne uzupełnienie kwestii formalnych. Zawodnicy zobowiązani są do
przesłania skanów paszportów i zdjęć do wiz.
15 maja br. biuro PZJ przesyła do wszystkich zainteresowanych wzory dokumentów wraz z
informacją na temat wymagań weterynaryjnych dotyczących zakwalifikowanych zawodników do
wyjazdu do Moskwy.

21.05.19 trener po raz kolejny na piśmie przypomina o przesłaniu potrzebnych dokumentów od całej
dziewiątki zawodników. Zapada decyzja, że pięciu zawodników pojedzie do Moskwy, a pozostali do
CSIO2* do Jarvenpaa (FIN). Ostateczny skład ekipy będzie znany po zawodach w Sopocie.
26.05.19 jeden z zawodników informuje o niedyspozycji konia i niemożności wystartowania w
Moskwie (do tego dnia zawodnik nie dostarczył wymaganych dokumentów swoich i luzaka). W dniu
31.05.19 biuro PZJ po raz kolejny przesyła do wszystkich zainteresowanych dokumenty przesłane
przez Federację Rosyjską dotyczącą wymagań weterynaryjnych.
14 czerwca br. w trakcie spotkania podczas zawodów w Sopocie dopinane są ustalenia dotyczące
wyjazdu do Moskwy.
17 czerwca br. z przyczyn niezależnych od Polskiego Związku Jeździeckiego przedstawiciele ekipy
informują o podjęciu przez siebie decyzji o zmianie trasy przejazdu polskiej drużyny, równocześnie
niektórzy członkowie naszej ekipy zgłaszają się na inne zawody rozgrywane w czasie wyjazdu ekipy do
Moskwy lub kolejnego startu w następnym Pucharze Narodów.
Do dnia wyjazdu zawodnicy, luzacy, trener, lekarz wet. Kadry Narodowej są w ciągłym kontakcie.
W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z niewłaściwej staranności ze strony części
reprezentantów Kadry Narodowej lub brakiem woli startu w zawodach w Moskwie wziął udział
niepełny skład zawodników i koni. Wpłynęło to na końcowy wynik polskiej reprezentacji.
Brak wystarczającej uważności i poczucia odpowiedzialności jednostek za ostateczny wynik drużyny
naraża wszystkich, którzy przyczyniają się do osiągania wysokich wyników sportowych Kadry
Narodowej do strat, zarówno wizerunkowych jak i finansowych, niwecząc pracę rzeszy osób
zaangażowanych w promocję polskiego jeździectwa.
Polski Związek Jeździecki wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i ma nadzieję na
wyciągnięcie konstruktywnych wniosków ze strony osób zaangażowanych zawodowo w promocję
polskiego jeździectwa. Korzystając z okazji wszystkim zawodnikom życzymy sukcesów sportowych w
duchu walki drużynowej z białym orłem na piersi.
Pełna korespondencja związana z przygotowaniami Polskiej Kadry Narodowej do wyjazdu
na zawody do Moskwy będzie udostępniona w siedzibie Związku wszystkim osobom
zainteresowanym przebiegiem zdarzeń.
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