Protokół nr 2/2020 z głosowania Komisji Woltyżerki w trybie
elektronicznym z dnia 15.05.2020
Po zapoznaniu się z dokumentem jakim jest „Regulamin organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w
związku z COVID-19, odbywających się bez udziału publiczności - sezon otwarty 2020”. Komisja na
drodze konsultacji za pośrednictwem poczty mailowej ustaliła, jakie zmiany należałoby wprowadzić do
regulaminu, aby spełniał on wymagania, które niesie ze sobą organizacja zawodów w woltyżerce
sportowej. Rezultatem tych konsultacji było głosownie nad Uchwałą nr 1/05/2020 Komisji Woltyżerki
z 15 maja 2020 r. w sprawie nowelizacji „Regulaminu organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w
związku z COVID-19, odbywających się bez udziału publiczności - sezon otwarty 2020” w trybie
elektronicznym.
Komisja Woltyżerki zwraca uwagę na dwa ważne aspekty związane z organizacją zawodów w
woltyżerce, nie uwzględnione w „Regulaminie…”:
1. Kwestia terenu otwartego – zawody woltyżerskie z reguły organizowane są w krytej
ujeżdżalni. Choć Regulamin dyscypliny woltyżerki sportowej dopuszcza organizację zawodów
na wolnym powietrzu, to w tym przypadku ryzyko wystąpienia czynników
uniemożliwiających przeprowadzenie konkursów (silny wiatr, deszcz, grząskie podłoże itp.)
jest duże.
Pytanie: Czy w związku z tym kryta ujeżdżalnia, ze względu na powierzchnię (hala 20/40 m mieści 53
osoby, licząc wskaźnik 15 m2/osobę) i kubaturę może zostać zaliczona jako teren otwarty?
Propozycja zapisu: …Zawody w Polsce od dnia ……………r. do odwołania, odbywać się będą na
terenie otwartym. W przypadku konkurencji woltyżerki sportowej dopuszcza się zawody w krytej
ujeżdżalni, pod warunkiem zachowania wskaźnika powierzchniowego, wynoszącego 15 m2/osobę.
2. Kwestia zachowania odległości 2 m pomiędzy uczestnikami zawodów, w przypadku
programów dowolnych konkursów zespołowych (2-3 zawodników na koniu) i konkursów par
(2 zawodników na koniu).
Pytanie: Czy, ze względu na charakter w/w konkursów, możliwe będzie ich rozgrywanie w opisanej w
Regulaminie dyscypliny woltyżerki sportowej formule?
Propozycja zapisu: b) zachowania odstępu min. 2 m od innych Uczestników Zawodów, za wyjątkiem
zawodników woltyżerki sportowej, startujących na tym samym koniu w konkursach par i zespołowym;

W głosowaniu uczestniczyli:
Borowska Alicja

Ogonowski Tomasz

Dolińska Elżbieta

Olesińska Natalia

Janik Agnieszka

Sikorska Joanna

Küng Michelle

Stefanowska Diana

Wyniki głosownia:
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Protokół sporządziła:

Sekretarz - Joanna Sikorska

Zatwierdzający:

Przewodnicząca Komisji Woltyżerki - Elżbieta Dolińska

