
Sprawozdane z konferencji konkurencji ujeżdżenia 

20 listopada 2020 r. 

 

Dnia 20 listopada br. w godzinach 19.30 – 22.30 odbyła się w trybie 

zdalnym/hybrydowym doroczna konferencja konkurencji ujeżdżenia.  

Zespół ds. ujeżdżenia, tj. KU PZJ oraz trener kadry kategorii młodzieżowych przedstawił 

następujący program konferencji: 

1. Wyniki sportowe 2020 

2. Proponowane zmiany w regulaminie 2021 i innych regulacjach związanych  

z konkurencją  

3. Programy 2021 i ocena końcowa – dyskusja  

4. Kalendarz 2021  

5. Współpraca z WZJ  

6. Sprawy różne  

Informacja o konferencji została umieszczona na stronie WWW. Polskiego Związku 

Jeździeckiego, KU wysłała także informację o telekonferencji do Świata Koni.  

W konferencji udział wzięło imiennie 35 uczestników, w tym Członkowie Zarządu PZJ 

Pani Marta Polaczek-Bigaj i Pan Oskar Szrajer. Ponieważ konferencja odbyła się  

w trakcie ZOO w LKJ Lewada Zakrzów możliwość obserwacji jej przebiegu mieli 

zawodnicy i szkoleniowcy uczestniczący w zawodach.  

Ad. 1.  

Po otwarciu konferencji i przedstawieniu jej programu trener kadry młodzieżowej Pan 

Andrzej Sałacki przedstawił wyniki sportowe tych kategorii wiekowych w roku 2020. 

Prezentacje stanowią załączniki nr 1 do sprawozdania.  

Ad. 2 

Katarzyna Widalska i Monika Słowik przedstawiły proponowane zmiany w regulacjach 

(regulamin konkurencji, regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – 

postanowienia szczegółowe), zaproponowane zmiany dotyczyły między innymi:  

1) dodania Mistrzostw Polski Młodzików (dla zawodników w wieku 11-12 lat) na 

dużych koniach 

2) dodania Halowych Mistrzostw Polski Młodzików na dużych koniach  



3) rekomendacji rozgrywania otwartych MP kategoriach: seniorskiej, U-25, młodych 

jeździec, juniorów i dzieci w tym samym miejscu i czasie, podobnie jak otwartych 

MP kategorii juniorów na kucach, młodzików na kucach, młodzików na dużych 

koniach, PP juniorów młodszych na kucach oraz PP młodzików na kuchach.  

4) zasad uzyskiwania akceptacji przez organizatorów w przypadku zmian  

w propozycjach już zatwierdzonych  

5) rozstrzygnięcia w przypadku równych wyników zawodników na 3 pierwszych 

miejscach w konkursach ogólnych – mediana 

6) uściślenia sytuacji, w której koń bierze udział w tym samym konkursie 

dwukrotnie (z tym samym lub innym zawodnikiem)  

7) uściślenia sytuacji dotyczącej Mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych 

(dopuszczenie do konkursu finałowego po ukończeniu obu konkursów 

półfinałowych /seniorzy półfinału/, w tym w II półfinale uzyskały co najmniej 

60%  ze wskazaniem wyjątków, ustalenia kolejności w sytuacji identycznych 

wyników na miejscach medalowych oraz wskazania zasad w przypadku, kiedy  

w MP bierze udział mniej niż  5 zawodników 

8) określenia limitu startu przez jednego zawodnika/konia w jednym roku w MP  

9) obowiązku organizatorów do zamieszczania na stronie WWW zatwierdzonych 

propozycji oraz aktualizacji na bieżąco list startowych i wyników  

Ze względu na dyskusję nad poszczególnymi kwestiami KU wraz Trenerem Kadry do 

7 grudnia dokonają korekt w zaproponowanym regulaminie, który następnie 

zostanie przesłany do osób, które zgłosiły prośbę dołączenia do mailingu podczas 

konferencji. Podobna sytuacja dotyczy także części szczegółowej zawierającej zapisy 

związane z ujeżdżeniem regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.  

W przypadku regulaminu OOM zaproponowane zmiany dotyczyły: 

1) prawa startu w finale zawodnikowi zakwalifikowanemu na innym koniu pod 

warunkiem spełniania przez konia warunków ograniczających  

2) zmiany ograniczeń startowych dla koni startujących w OOM 

W związku z faktem, iż regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży jest 

przedstawiany do zatwierdzenia przez Komisję Sportu Dzieci i Młodzieży,  KU PZJ 

może jedynie przedstawić jej swoje rekomendacje, o czym poinformowano na 

konferencji.  

1) KU zaproponowała także, aby wszystkie informacje dotyczące ujeżdżenia 

znajdowały się w dodatkowych załącznikach (oprócz już obowiązujących, takich 

jak wzór propozycji, rodzajów dopuszczalnych rodzajów kiełzna, aktualnych 

programów ujeżdżeniowych, ubioru zawodnika, uaktualnionego opisu ruchów  



w poszczególnych klasach, schematu obu czworoboków /20 x 40 m oraz 20 x 60 

m/, norm na klasy sportowe, warunków uzyskiwania uprawnień sportowych,  

wytycznych dotyczących sędziowania także  uprawnienia startu zawodników  

w imprezach rangi mistrzowskiej oraz karta zdobywania norm licencyjnych)  

 

Podczas dyskusji dotyczących regulacji wyjaśniono, że ostatnie przepisy 

międzynarodowe zostały przetłumaczone przysięgle, jednak ze względu na 

rozbieżność nomenklatury nie zostały opublikowane. Ponieważ zarząd PZJ 

odstąpił od tłumaczenia przysięgłego dokument ten zostanie zmodyfikowany 

(nazewnictwo oraz obecnie wprowadzone przez FEI zmiany) i po jego 

przekazaniu oraz zatwierdzeniu przez KS PZJ opublikowany. Wskazano, że temat 

regulacji zostanie jeszcze omówiony – po zebraniu propozycji od 

zainteresowanych – na odrębnym zdalnym spotkaniu.  

 

Ad. 3  Programy krajowe i ocena/oceny końcowe.  

Ze względu na duże rozbieżności podczas dyskusji zadecydowano jak wyżej.  

 

Ad. 4 Kalendarz 2021.  

Przedstawiono dane widniejące do 20 listopada 2020 r. na stronie PZJ. Wskazane 

zostały konflikty terminowe (Zakrzów, Poczernin, Drzonków, MP seniorów i ME 

seniorów). Ustalenia: 

1) KU zobowiązała się do rozmów z organizatorami imprez w terminach kolizyjnych 

2) KU zwróci się do Zarządu PZJ o możliwość bezkosztowej modyfikacji kalendarza 

w przypadkach: konieczności zmiany terminu zgłoszonych i opłaconych przez 

organizatora zawodów, o ile przypadną one w terminie finału OOM, której data 

nie jest obecnie znana oraz w przypadku konieczności zmiany terminu MP 

seniorów (kolizja z ME seniorów)  

W latach kolejnych układ kalendarza powinien być podporządkowany imprezom 

nadrzędnym, szczególnie, że imprezy ogólnopolskie w konkurencji nie są tak liczne jak 

w skokach przez przeszkody.  

 

Ad. 5 Współpraca z WZJ 

KU oraz Trener Kadry na początku sierpnia br. wystosowali do wszystkich 

Wojewódzkich Związków Jeździeckich pismo z prośbą o wskazanie osób 

odpowiedzialnych za ujeżdżenie w celu usprawnienia komunikacji oraz rozeznania 

problemów konkurencji w regionach. Osoby odpowiedzialne wskazały: Okręgowy 

Związek Jeździecki w Łodzi, Dolnośląski związek Jeździecki, Podkarpacki Związek 

Jeździecki, Lubelski Związek Jeździecki, Małopolski Związek jeździecki, Śląski Związek 

Jeździecki, Warszawsko-Mazowiecki związek Jeździecki,  Kujawsko-Pomorski Związek 

Jeździecki oraz Opolski Związek Jeździecki. Wskazane przez WZJ osoby, podobnie jak 

uczestnicy konferencji wyrażający zgodę na otrzymywanie informacji w drodze mailingu 

otrzymają propozycje regulacji na rok 2021.  

 



Ad. 7 

W sprawach różnych przedstawiono następujące tematy: 

1) Natalia Templin – propozycja zawodów barokowych. Przedstawiono ogólne 

założenia: zawody trzydniowe, konkursy ułożone w rundy wg poziomu 

trudności, nie wg kategorii wiekowych ze względu na liczbę uczestników 

czworobok 20 x 60 m, zawody rozgrywane do poziomu Świętego Jerzego  

2) Andrzej Sałacki oraz Joanna Szulc – propozycja od 2022 roku kategoryzacji jak 

poniżej  

KATEGORYZACJA WIEKOWA: 

Dzieci 5-7 lat "zawody w formie zabawy" przy zawodach regionalnych - na 
zasadzie pony games - nazwa ( Cup), programy i regulamin do ustalenia. 
Rywalizacja  finałowa w makroregionach. Wszyscy uczestnicy (dzieci) 
nagradzani. 
 
1.młodzik na kucu 8-9 lat obowiązkowe wypinacze HPP: L-6Ra, L-1Ra, L-2Ra 
 
Halowy i otwarty PP Młodzików :L-6Ra, L-1Ra, L-2Ra 
 
młodzik na kucu 10-11 lat, start bez wypinaczy programy HMP: L-6 Rb, L-1Rb, L-
2Rb 
 
Halowe i otwarte MP Młodzików L-1Rb, L-2-Rb, P-6Rb 
 
2.NOWA KATEGORIA - jak w kucach - Młodzik na dużym (małym) koniu: 
8-9 lat duży koń na wspinaczach 
10-11 lat duży koń bez wypinaczy 
 
(8-9 lat Młodzik na dużym koniu wypinacze, HPP i PP Młodzików programy L-
6Ra, L-1Ra, L-2Ra np. na czworoboku 20x60) 
 
(10-11 lat Młodzik na dużym koniu bez wypinaczy HPP i PP Młodzików 
programy: L-2Rb, D1  i  D2) 
 
DZIECI 12-14 lat/ME  
wszystkie programy sędziowane z oceną stylu jeźdźca 
  
HMP i otwarte MP dzieci na kucu: programy D1, D2, D3 
HMP i otwarte MP dzieci na dużym koniu programy D1, D2, D3 
  
Mistrzostwa Polski Dzieci  programy jak na ME Dzieci : D2,D3,D4 
 
Junior 12-16 lat na kucu/ME 
HMP  programy N1, N2, N7 
i otwarte MP junior na kucu programy jak na ME N2, N3, N7 



 
 
Junior 16-18 na dużym koniu/ME 

 
Młody Jeździec19-21 lat/ME 

 
(U25- 22-25 lat/ME ) 

 
Junior młodszy - OOM ze względu na interes Ministerstwa Sportu, Federacji 
sportu i WZJ-ów powinny pozostać bez zmian i tutaj powinien się znaleźć zapis 
aby zawodnicy mogli brać udział w dwóch imprezach mistrzowskich z wyjątkiem 
startu na OOM wiadomo, że sportowo dla konkurencji ważniejszy jest start na MP 
czy ME, ale dla WZJ OOM ma duże znaczenie, a dla zawodników to też możliwość 
uzyskania stypendium 

 
MPMK 4,5,6,7 letnie konie Halowych Mistrzostw Polski SENIORÓW – są to 
Mistrzostwa Polski Seniorów w MAŁEJ RUNDZIE! 

 
MP Seniorów/ME 

Sprawa ze względu na obejmowanie kategoryzacją kategorii nadzorowanych 
przez Komisję Sportu Dzieci i Młodzieży zostanie poddana pod dyskusję z ww. 
komisją.  

3) Marta Polaczek-Bigaj – prośba do KU PZJ o weryfikację norm na klasy sportowe 
(adekwatnie do innych konkurencji), objecie szkoleniami osób oficjalnych dla 
konkurencji ujeżdżenia także osób oficjalnych obsługujących zawody para 
jeździeckie 

4) Monika Słowik, Katarzyna Widalska – przygotowane są aktualizacje norm na 
klasy sportowe, w tym także normy obejmujące para ujeżdżenie 

Na tym konferencja została zakończona.  

 

 

 


