PROTOKÓŁ Nr 5 posiedzenia komisji WKKW PZJ, które odbyło się 18 czerwca 2020 r. w Baborówku

W posiedzeniu komisji uczestniczyli :
Marek Jodko, Marcin Kamiński, Henryk Święcicki oraz zaproszony przez komisję do wzięcia w nim
udziału Marcin Konarski – Trener kadry seniorów.
Tematy posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podsumowanie dotychczasowych i bieżących pracy komisji
Praca z młodzieżą
Brak trenera kadr młodzieżowych
Kadra B seniorów
Rozpoczęcie sezonu i obsługa sprawozdawcza zawodów
Zakupy sprzętowe dla kadry WKKW

Ad 1.
Marcin Kamiński przedstawił dotychczasowe prace związane z aktualizacją regulaminu rozgrywania
zawodów WKKW 2020 oraz regulaminu Pucharu Polski i tłumaczenia przepisów FEI w części
dotyczącej WKKW. Członkowie komisji zreferowali dotychczasowe działania podejmowane przez
nich z poszczególnymi członkami zarządu PZJ oraz organizatorami zawodów i zawodnikami
Ad. 2
Przedmiotem dyskusji był projekt stworzenia długoterminowego modelu działania z młodzieżą
organizacji szkoleń dla zawodników i cyklu startów w rozpoczynającym się sezonie.
Ad. 3
W związku z brakiem trenera kadry młodzieżowców komisja zwróci się do Zarządu PZJ o ponowne
przeprowadzenie konkursu na to stanowisko.
Ad 4.
Komisja wspólnie z Marcinem Konarskim dokonała przeglądu par seniorskich mogących uczestniczyć
w rywalizacji w nadchodzącym sezonie i wspólnie przygotowała listę zawodników i koni które
powinny zostać objęte planem przygotowawczym przez trenera kadry. Pary te powinny zostać objęte
nadzorem oraz być objęte centralnym szkoleniem pod katem kolejnych imprez mistrzowskich w
latach 2021-2022. Komisja WKKW popiera wniosek trenera kadry seniorów o powołanie do Kadry
Narodowej WKKW Seniorów, jako kadry B następujące pary:
•
•
•
•

PAULINA MACIEJEWSKA – Jangcy L
Mariusz Kleniuk - Geisha
MICHAŁ HYCKI – Moonshine
MAŁGORZATA KORYCKA – Pola, Convalencia

Ad 5.
Konieczność uruchomienia informatycznej obsługi weryfikacji Rezultatów Kwalifikacyjnych (RK) i
wyników zawodów konieczność finalizacji prac z wybranym w ubiegły roku wykonawcą
oprogramowania.

Ad 6.
Marcin Konarski zrelacjonował projekty zakupowe sprzętu jeździeckiego dla kadry narodowej i ich
stopień wykonania.
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