
Sprawozdanie Komisji Ujeżdżenia  

Polskiego Związku Jeździeckiego  

za rok 2019 

 

Komisja Ujeżdżenia Polskiego Związku Jeździeckiego w roku 2019 pracowała 

w składzie:  

1. Monika Słowik – przewodnicząca 

2. Katarzyna Widalska – wiceprzewodnicząca, sekretarz Komisji  

Podejmowane decyzje konsultowano z trenerem kadry kategorii 

młodzieżowych Andrzejem Sałackim oraz Kolegium Sędziów PZJ.  

I. Prace komisji   

W trakcie 2019 r. Komisja Ujeżdżenia spotykała się podczas zawodów, 

pracowała także nad dokumentami przekazywanymi wzajemnie drogą 

elektroniczną. Co najmniej raz w miesiącu KU oraz trener kadry wyznaczają 

sobie telekonferencje, podczas których omawiane są tematy bieżące oraz 

sporne. Korespondencja mailowa dotycząca KU PZJ trafia także do trenera 

kadry.  

 

W ramach spotkań oraz konferencji telefonicznych omawiano: 

➢ regulamin dyscypliny, konieczne zmiany i modyfikacje  

➢ regulamin Mistrzostw Polski Młodych Koni (w porozumieniu z 

pracownikami Polskiego Związku Hodowców Koni) 

➢ tłumaczenie przepisów międzynarodowych (poprzednie, ostatnie 

tłumaczenie 2014) oraz aneksów do przepisów wraz z omówieniem 

aktualnych tendencji w ujeżdżeniu, (obecnie przepisy przetłumaczone 

przez tłumacza przysięgłego, w trakcie wdrażania, do przetłumaczenia 

pozostały aneksy) 

➢ po raz kolejny możliwość bezkosztowej modyfikacji ogólnopolskiego 

kalendarza ujeżdżenia w przypadku konfliktu interesów  

w konkurencji, w tym podporządkowanie terminów imprezom 

nadrzędnym (ME, MP, MPMK, HMP zarówno otwarte, jak i halowe)  

➢ aktualne wydania i zmiany w programach krajowych  

i międzynarodowych  



➢ sprawy interdyscyplinarne (opinie Kolegium Sędziów, zapisy  

w regulaminie OOM, przepisach ogólnych PZJ, opinie organizatorów, 

sędziów i komisarzy, a także zawodników i trenerów konkurencji) 

Komisja wraz trenerem kadry przedstawili Zarządowi PZJ pary do powołania 

do kadry, na podstawie zapisów w obowiązującym regulaminie kadry  

i reprezentacji. Konferencja konkurencji wraz z podsumowaniem za rok 2019 

i przedstawieniem proponowanych działań i zmian w regulacjach odbyła się 

15 listopada 2019 r. podczas Zawodów Ogólnopolskich w LKJ Lewada 

Zakrzów.     

II. Zgłoszone zawody 2019  

Na rok 2019 w ogólnopolskim kalendarzu Polskiego Związku Jeździeckiego 

znalazły się następujące imprezy: 

Tabela nr 1 – organizatorzy zawodów ujeżdżeniowych  

 

Lp. Miejsce Liczba 

imprez 

Uwagi  

1. Lublin – Cavaliada  1 Zawody odbyły się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

2.  Sopot 2 

 

 

1 

Zawody odbyły się, połącznie CDN i 

CDI, wyniki dostępne na stronie 

PZJ  

Impreza odwołana – połączenie 

CDN i CDI  

3.  Kraków – Cavaliada  1 Zawody odbyły się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ 

4. Warszawa – Cavaliada  1 Zawody odbyły się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ 

5.  Zakrzów 2 

1 

1 

4 

Zawody odbyły się – ranga ZO 

Zawody odbyły się – ranga CDI 

Zawody odbyły się – ranga CDI-W 

Wyniki wszystkich zawodów 

dostępne na stronie PZJ  

6.  Michałowice 1 Zawody odbyły się w randze HPP + 

HZO – wyniki dostępne na stronie 



PZJ  

7.  Łąck 1 Zawody odbyły się w randze ZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

8. Drzonków 1 

1 

2 

Zawody odbyły się w randze CDN 

Finał OOM  

Wyniki obu imprez dostępne na 

stronie PZJ  

9. Solec Kujawski  1 

1 

2 

Zawody odbyły się w randze CDN 

Zawody odbyły się w randze ZO 

Wyniki obu imprez dostępne na 

stronie PZJ  

10.  Rybnica 2 Zawody odbyły się w randze ZO, 

wyniki obu imprez dostępne na 

stronie PZJ  

11.  Ochaby Wielkie 1 Zawody odbyły się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

12.  Kwieki  1 Zawody odbyły się w randze ZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

13.  Jakubowice 1 Zawody odbyły się w randze ZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

14.  Radzionków  1 

 

 

1 

Zawody w randze CDI3* oraz MP-

A w dacie lipcowej odwołane z 

powodu herpeswirusa, MP-A 

przeniesione na inny termin 

Zawody w randze MP-A, ZO oraz el. 

MPMK  

15.  Poczernin  1 

 

1 

 

2 

Zawody odbyły się w randze ZO, 

brak wyników na stronie PZJ 

Zawody odbyły się w randze HZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

 



16.  Koryta 1 Zawody odbyły się w randze ZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

17.  Wierzbna 1 Zawody odbyły się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

18.  Strzegom  1 Zawody odbyły się w randze MPMK, 

wyniki dostępne na stronie PZJ i 

PZHK 

19.  Leszno  1 Zawody odbyły się w randze HZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

20.  Poznań – Cavaliada  1 Zawody odbyły się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

 

Łącznie w roku 2019 zorganizowano 28 imprez ujeżdżeniowych, tylko jedna 

impreza została odwołana, a jedna przeniesiona na termin późniejszy z 

powodów niezależnych od organizatora.     

III. Konferencja ujeżdżeniowa  

W trakcie zawodów ogólnopolskich w dniu 15 listopada 2019 r. w LKJ 

Lewada Zakrzów odbyła się konferencja konkurencji. W trakcie konferencji 

przedstawiono regulacje dotyczące ujeżdżenia z proponowanymi zmianami 

(przepisy, regulaminy), omówiono także starty zawodników  

w najważniejszych imprezach 2019 r. Osoby obecne na konferencji 

przekazały uwagi dotyczące ww. dokumentów oraz sposobu tworzenia 

kalendarza krajowego – prośba o możliwość nieodpłatnych zmian terminów w 

przypadku ich kolizji. W konferencji udział wzięli członkowie Zarządu PZJ: 

Bogdan Kuchejda i Oskar Szrajer.  

Komisja uwzględniła w regulaminie ujeżdżeniowym na rok 2020 większość 

uwag przekazanych przez osoby obecne na konferencji.   

IV. Wyniki najważniejszych imprez 2019 

W 2019 roku zawodnicy kategorii seniorskiej oraz młodych jeźdźców nie 

wystartowali w Mistrzostwach Europy.  

W kategorii juniorskiej Polskę w San Giovani in Marignano (Włochy) 

reprezentowały: 

➢ Julia Rogowska z Da Capo (66,515% w konkursie zespołowym)  

➢ Julia Szymańska z Allyouneedlz Firefod (66,00%) 



➢ Alicja Pachulska z Bentamo 2 (69,7 %) 

➢ Aurelia Von Mauberg z Diamo Dream (64,8 %) 

Ekipa juniorska uplasowała się w roku 2019 na 17 miejscu na 19 drużyn, 

pomimo uzyskania lepszego średniego wyniku procentowego niż w roku 

poprzednim (2018 – miejsce 13.) 

W kategorii dzieci w Mistrzostwach Europy udział wzięła Natalia Plata 

z Dolcetto. W konkursie wstępnym wynik pary to 62,3% i odległe 44. 

miejsce. W konkursie drużynowym para uzyskała zdecydowanie lepszy 

wynik 68,575%, co dało miejsce 16. i kwalifikację do konkursu 

finałowego. Zawodniczka w tym konkursie zajęła 9. miejsce, a jej wynik to 

70,3%. To pierwsza zawodniczka ujeżdżeniowa w historii konkurencji  

w Polsce, która znalazła się w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Europy.  

Gospodarzem Mistrzostw Europy Juniorów na kucach w roku 2019 był 

Strzegom. W konkurencji ujeżdżenia wzięły w nich udział: 

➢ Maria Walczyńska-Graczyk na Merci (64,8 %) 

➢ Ann Van Den Broeck na Langtoftegard Leandro (67,8 %)  

➢ Tatiana Bierieżnow z Gluckspilz (69,7 %) 

    Niestety nie wystartowała w trakcie Mistrzostw bardzo liczona do 

wyniku drużynowego Ewa Golubińska. Tydzień przed Mistrzostwami 

Europy jej lepszy koń Leuns Veld's Winston doznał poważnej kontuzji, a 

w trakcie rozprężenia przed konkursem zakulał Delicious PP. Finalnie 

ekipa zajęła zespołowo 10 miejsce. W konkursie indywidualnym Tatiana 

Bierieżnow zajęła 20 miejsce i awansowała do finału, Ann Van Den 

Broeck miejsce 30, a Maria Walczyńska-Graczyk 54. W finałowym 

konkursie dowolnym Tatiana Bierieżnow zajęła 18. miejsce.  

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w ujeżdżeniu w roku 2019 

odbył się w Drzonkowie.  

W kategorii juniorów młodszych na dużych koniach trzy pierwsze 

miejsca zajęli: 

I m. Taja Zoll 

II m. Dionizy Polikowski 

III m. Maja Baranowska 

W kategorii kuców na pierwszych trzech miejscach uplasowali się: 

I m. Martyna Ossowska 



II m. Karolina Kolny 

III m. Maja Barnowska (zawodniczka wywalczyła podczas OOM brązowy 

medal w dwóch kategoriach)  

Mistrzostwa Polski juniorów na kucach, jako jedyne nie odbyły się w 

Radzionkowie, a w Sopocie (czerwiec). Na podium w tej kategorii znalazły 

się: 

I m. Tatiana Bierieżnow  

II m. Ewa Golubińska 

III m. Ann Van Den Broeck  

Mistrzostwa Polski kategorii dzieci, juniorów, młodych jeźdźców i 

seniorów odbyły się w zmienionym, wrześniowym terminie w 

Radzionkowie. Zwycięzcami poszczególnych kategorii byli: 

Dzieci: 

I m. Taja Zoll 

II m. Natalia Plata 

III m. Dionizy Polikowski  

Juniorzy: 

I m. Aurelia von Mauberg 

II m. Julia Szymańska  

III m. Tatiana Bierieżnow 

 

Młodzi Jeźdźcy: 

I m. Michalina Terlecka 

II m. Zuzanna Haber 

III m. Alicja Trawińska  

Seniorzy: 

I m. Katarzyna Milczarek 

II m. Aleksandra Szulc 

III m. Żaneta Skowrońska 

 



Rok 2019 ze względu na zachorowania koni na herpeswirusa przyniósł 

częściową zmianę kalendarza i ograniczenia startowe niektórych 

zawodników. Niewątpliwym sukcesem konkurencji w ubiegłym roku był start 

w ścisłym finale Mistrzostw Europy Tatiany Bierieżnow w kategorii juniorów 

na kucach i Natalii Platy w kategorii dzieci.  

Rok 2020 jest rokiem, w którym wszystkie imprezy sportowe 

podporządkowane są pandemii korona wirusa. Skutkuje to całkowitą zmianą 

kalendarza, w tym odwołanie Igrzysk Olimpijskich oraz zmianę kalendarza 

czołowych imprez europejskich i organizowanych w Polsce.  

  

W Mistrzostwach Polski Młodych Koni w roku 2019 wystartowało łącznie 

49 koni: 23 konie 4-letnie (15 krajowych i 8 zagranicznych), 18 koni 5-

letnich (11 polskich i 7 zagranicznych), 8 koni 6-letnich (5 i 3) oraz 2 konie w 

Pucharze Polski koni 7 – 9 lat. Zwycięzcy poszczególnych kategorii to: 

Konie 4-letnie hodowli polskiej Gregory Peck dosiadany przez Zofię 

Mordzelewską, hod. K. Byczko, wł, M. Mordzelewski 

Konie 5-letnie hodowli polskiej Gretton Woods z Filipem Poszumskim, hod. 

SK Dębno, wł. N. Poszumska 

Konie 6-letnie hodowli polskiej Shadow pod Anną Grygier-Wójtowicz, wł. B. 

Kołpak 

Konie 4-letnie hodowli zagranicznej Lari Fari pod Aleksandrą Krywult, hod. 

Niemcy, wł. D. Krywult 

Konie 5-letnie hodowli zagranicznej Estelle pod Katarzyną Łukasik, hod. P. 

Behrens, wł. CPM Sp. z o. o.  

Konie 6-letnie hodowli zagranicznej Heiline’s Zanzier z Mateuszem 

Cichoniem, hod. Dania, wł.. MM Brothers Sp. z o. o.  

W Pucharze Polski koni w wieku 7 – 9 lat zwyciężył Galapagos dosiadany 

przez Katarzynę Popiołek, hod. SK Dębno, wł. Andrzej Sałacki.   

 

 Trener kadry            Komisja KU PZJ  

        Andrzej Sałacki            Monika Słowik  

         Katarzyna Widalska  


