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Sprawozdanie trenera Kadry Narodowej z sezonu 2020
Początek sezonu
Głównym celem na rok 2020 wyznaczonym dla Młodzieżowej Kadry Narodowej było
uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do startu w Mistrzostwach Europy Dzieci, Juniorów na
kucach, Juniorów i Młodych Jeźdźców w Ujeżdżeniu, które miały odbyć się odpowiednio w
Pilisjaszfalu na Węgrzech, Strzegomiu w Polsce oraz Hartpury w Wielkiej Brytanii.
Plany te zostały mocno zweryfikowane przez pandemię COVID-19, która w połowie marca
sparaliżowała Europę. Mistrzostwa Juniorów i Młodych Jeźdźców w Hartpury zostały
odwołane jako pierwsze, chwilę później podobną decyzję podjęli organizatorzy Mistrzostw
Europy Juniorów na kucach w Strzegomiu, co było dla nas fatalne, gdyż w tej kategorii
dysponujemy doświadczoną i silną drużyną. Ze swojej strony działając w porozumieniu z
Międzynarodowym Klubem Trenerów Ujeżdżenia oraz Grupą Roboczą Ujeżdżenia Europy
Centralnej – organizacji których jestem członkiem zarządu – zabiegałem w Międzynarodowej
Federacji Jeździeckiej o prawo organizacji Mistrzostw Europy we wszystkich kategoriach
wiekowych na Węgrzech. Działania te zakończyły się sukcesem, wszystkie wymienione
imprezy odbyły się w sierpniu w Pilisjaszfalu.
Ze względu na skrócony okres przygotowań, Międzynarodowa Federacja Jeździecka nie
narzucała norm kwalifikacyjnych na Mistrzostwa Europy, pozostawiając decyzje o powołaniu
reprezentacji krajowym związkom.
W związku z wykreśleniem z kalendarza startów niemal wszystkich zawodów
międzynarodowych, zawodnicy Młodzieżowej Kadry Narodowej wzięli udział tylko w dwóch
startach kontrolnych w ramach środków z Ministerstwa Sportu były to CDICh oraz CDIP w
Mariakalnok na Węgrzech w dniach 24-28 czerwca 2020 oraz CDIP Pilisjaszfalu także na
Węgrzech w dniach 5-6 sierpnia. Ponadto ze względu na małą ilość startów kontrolnych
zdecydowałem się na przeprowadzenie konsultacji szkoleniowych z jednym z najbardziej
doświadczonych sędziów ujeżdżenia Christofem Umbachem z Luksemburga, na co
otrzymałem akceptację Zarządu PZJ oraz zgodę Ministerstwa Sportu.
Start w Mariakalnok potwierdził dobrą formę juniorów na kucach: Tatiana Bierieżnow i
Gluckspliz uzyskali wyniki w konkursie drużynowym 70,314%, a w indywidualnym 69, 838%,
Ann Van Den Broeck na Landoftegard Leandro w konkursie drużynowym uzyskali 67,600%, a
indywidualnym 67,856%. Z zawodach ze względu na drobną kontuzję konia nie brała udziału
Ewa Golubińska, ale wyniki uzyskane przez pozostałe pary dały sygnał, że warto uzupełnić
drużynę o czwartą parę.

W kategorii dzieci Dionizy Polikowski na Qiu w konkursie drużynowym uzyskał 68, 250%, a
indywidualnym 68,750%. Taja Zoll na Blacky w konkursie drużynowym uzyskała 72,450%, a w
indywidualnym 71,968%. Wyniki pokazały aspiracje Tai Zoll do ścisłego finału ME oraz progres pary
Polikowski i Qiu.
Konsultacje z Christofem Umbachem odbyły się w Zakrzowie w dniach 27-29 lipca 2020, a udział w
nich wzięło sześcioro kadrowiczów: Tatiana Bierieżnow, Ewa Golubińska, Dionizy Polikowski, Julia
Rogowska, Ann Van Den Broeck oraz Taja Zoll. Zgrupowanie należało do bardzo udanych, a jego
pozytywne skutki obserwowaliśmy na Mistrzostwach Europy Dzieci oraz Juniorów na kucach.

Ostatni start kontrolny miał miejsce w węgierskim Pilisjaszfalu tuż przed zaplanowanymi tutaj
Mistrzostwami Europy. Spośród kadrowiczów startowały Ewa Golubińska na Leuns Veld's Winston z
wynikami na poziomie 68,6 % i 69,6% oraz Ann Van Den Broeck na Landoftegard Leandro ze

świetnymi notami 70,1% i 69,5%. W zawodach tych zaprezentowały się także trzy inne polskie
zawodniczki:
- w kategorii juniorów na kucach Weronika Lewandowska (66% i 68,3%)
- w kategorii juniorów Natalia Plata (69% i 70,2%)
- w kategorii juniorów Aurelia von Mauberg (66,9% i 69,3%)
Wszystkie trzy wymienione wyżej pary zostały powołane przeze mnie po tych zawodach do Kadry
Narodowej, uzupełniając drużyny w kategoriach Juniorów na Kucach i juniorów. Warto nadmienić, że
Weronika Lewandowska uzyskiwała wcześniej dobre wyniki na arenie narodowej, a Natalia Plata i
Aurelia von Mauberg wystartowały z powodzeniem na trudnych zawodach CDIJ w Hagen w
Niemczech.

Skład Kadry Narodowej przed startami głównymi 2020
1. Kategoria młody jeździec (19-21 lat)
- Alicja Trawińska i Diego Ramirez na początku roku 2020 koń w wyniku wypadku stracił życie, a
zawodniczka miejsce w KN.
- Anna Maria Wojtkowska i Demon’s Delight już po okresie pandemii u konia odnowiła się kontuzja
uniemożliwiająca mu starty kontrolny, a później także udział w Mistrzostwach Europy.
W związku z powyższymi zdarzeniami w Mistrzostwach Europy Młodych Jeźdźców nie
reprezentowała nas żadna para.
2. Kategoria junior (15-18 lat)
- Alicja Pachulska i Bentamo 2 trenowana na co dzień przez Mateusza Cichonia. Para uczestniczyła w
Mistrzostwach Europy Juniorów 2018 oraz 2019, a w poprzednim sezonie prezentowała bardzo
stabilną formę. Zawodniczka mieszka na Śląsku i z powodu pandemii niestety nie mogła brać udziału
w startach kontrolnych i zgrupowaniu w Zakrzowie.
- Julia Rogowska z końmi Da Capo 163 i Le Baton Rouge M trenowana przez Nikolę Marczak. W roku
2020 zawodniczka wzięła udział w Zawodach Ogólnopolskich w Zakrzowie oraz Radzionkowie,
prezentując wysoką formę. Po udziale w zgrupowaniu z Christofem Umbachem zapadła decyzja o
starcie na ME Juniorów na dużo lepszym koniu Le Baton Rouge M.
- Natalia Plata i Dolcetto trenowana przez Ilonę Janas. Bardzo perspektywiczna para, która w
ubiegłym roku zajęła dziewiąte miejsce na ME Dzieci. Po startach w Motesicach, Hagen i Pilisjaszfalu
powołana do Kadry Narodowej Juniorów.
- Aurelia von Mauberg i Diamo Dream także podopieczna Ilony Janas. Po dobrych startach w Hagen i
Pilisjaszfalu para powołana do Kadry Narodowej Juniorów.
3. Kategoria Junior na Kucach (14-16 lat)
- Tatiana Bierieżniow i Romantica trenowana na co dzień przez Katarzynę Łukasik. Mistrzyni Polski
2018 i 2019, złota medalistka Halowego Pucharu Polski 2019, Srebrna Medalistka Polski Juniorów z
roku 2019. Bardzo mocna para prezentująca dobre starty na arenie międzynarodowej, kandydatka do
awansu do finału Mistrzostw Europy Juniorów na kucach.
- Ewa Golubińska i Leuns Veld’s Winston to wicemistrzyni Polski Juniorów na kucach 2018 i 2019 oraz
zdobywczyni srebrnego medalu Halowego Pucharu Polski 2019. To para numer dwa w naszej
reprezentacji, która po kontuzji konia powróciła do startów.
- Ann Van Den Broeck i Langtoftegard Leandro trenowana przez Annę Van Den Broeck. Młoda
zawodniczka, która debiutowała w roku ubiegłym na kucu duńskiej hodowli, a podczas Mistrzostw
Europy w Strzegomiu 2019 zaliczyła bardzo udany start (30 miejsce indywidualnie). W starcie
kontrolnym w Mariakalnok prezentowała bardzo dobrą formę, a w starcie kontrolnym w Pilisjaszfalu
na Węgrzech doskonałą.
- Weronika Lewandowska na Hojvejs Casmir – powołana do Kadry Narodowej przed Mistrzostwami
Europy Juniorów na kucach jako uzupełnienie drużyny.
4. Kategoria Dzieci (12-14 lat)

Dionizy Polikowski i Qiu trenowany przez Maję Polikowską. Srebrny medalista OOM 2019, brązowy
medalista Mistrzostw Polski Dzieci 2019, międzynarodowo debiutował udanie podczas startu
kontrolnego w Mariakalnok. Para bardzo dobrze prezentowała się na zgrupowaniu w lipcu w
Zakrzowie.
Taja Zoll i Blacky – trzynastoletnia, bardzo utalentowana amazonka, złota medalistka OOM 2019,
Mistrzyni Polski Dzieci 2019. Międzynarodowo debiutowała bardzo udanie w Zakrzowie w
październiku 2019, bardzo dobrze wypadła też podczas startu kontrolnego w Mariakalnok.

Starty główne
Sytuację w Kadrze Narodowej mocno skomplikowała pandemia koronawirusa i związane z nią
odwołanie większości startów kontrolnych. Jeden, czy dwa start kontrolne tuż przed Mistrzostwami
Europy to zdecydowanie mało, aby zawodnicy weszli w odpowiedni rytm. Bardzo pomocne okazały
się konsultacje szkoleniowe z Christofem Umbachem, trenerem, a przede wszystkim sędzią
międzynarodowym najwyższej klasy.
Mistrzostwa Europy Dzieci, Pilisjaszfalu (Węgry), 9-14 sierpnia 2020
Na Mistrzostwa Europy Dzieci jechaliśmy w bardzo złych nastrojach, gdyż w przeddzień wyjazdu koń
Tai Zoll - liderki naszej ekipy Dzieci – został zabrany w złym stanie do kliniki, co wykluczyło ją ze startu
w ME. Taja Zoll na Blacky regularnie osiągała wyższe wyniki od naszej drugiej pary, choć Dionizy
Polikowski na Qiu zrobił bardzo duże postępy, widoczne zwłaszcza podczas zakrzowskiego
zgrupowania z Christofem Umbachem.
Już pierwszy start naszej pary w konkursie wstępnym pokazał świetne przygotowanie, Dionizy
Polikowski na Qui z notą 73,524% zajął wysokie jedenaste miejsce. Para zaprezentowała bardzo
precyzyjny przejazd, w harmonii i dobrej dynamice. W tej kategorii wiekowej bardzo istotne są
umiejętności jeźdźca, Dionizy Polikowski pokazał się z bardzo dobrej strony, nadrabiając technicznie
świetnym dosiadem i użyciem pomocy punkty, które jego konkurencja zdobywała jakością koni. Qiu
to dobry koń, ale przyszło mu rywalizować z wierzchowcami wybitnymi.
W konkursie zespołowym, który technicznie ma wyższy poziom trudności, Dionizy Polikowski
ponownie zaprezentował się bezbłędnie technicznie i z bardzo wysoką notą 76,275% uplasował się na
dziewiątym miejscu, uzyskując kwalifikację do startu w ścisłym finale Mistrzostw Europy.
Konkurs indywidualny to ponownie koncertowy przejazd naszej pary. Dionizy Polikowski na Qiu
uzyskał wynik 76,400% i uplasował się ostatecznie na ósmym miejscu w Mistrzostwach Europy Dzieci
w ujeżdżeniu. To najwyższy do tej pory wynik Polaka w finałach Mistrzostw Europy nie tylko w tej
kategorii wiekowej.
Mistrzostwa Europy Juniorów, Pilisjaszfalu (Węgry), 9-14 sierpnia 2020
Pierwsza polska para, którą oglądaliśmy w konkursie zespołowym juniorów to Alicja Pachulska na
Bentamo 2, nasza najbardziej doświadczona para, która w ubiegłym roku osiągała na ME najlepsze
wyniki z polskiej ekipy. Niestety w ciągu sezonu Bentamo nabawił się kontuzji, z której wyszedł
niespełna miesiąc przez Mistrzostwami, co sprawiło że na czworoboku prezentował się matowo, a
zawodniczka nie ustrzegła się błędów. Alicja Pachulska prezentując konia powinna uzyskać większe
zebranie i kadencję. Przejazd zakończył się wynikiem 64,500%, sporo niższym od zakładanego.

Druga polska para to Julia Rogowska na Le Baton Rouge M. Po zainwestowaniu w nowego konia,
znacznie lepszego niż Da Capo 163 na którym jeździła przed rokiem, Julia Rogowska stworzyła bardzo
obiecującą parę, która była wysoko oceniana na zgrupowaniu poprzedzającym wyjazd na Mistrzostwa
Europy. Ze względu na warunki atmosferyczne, konkurs przerwano w momencie wjazdu naszej pary
na czworobok konkursowy. Koń był rozprężony i bardzo dobrze przygotowany do startu. Konkurs
wznowiono po około dwóch godzinach, koń był ponownie rozprężany, po podwójnym wysiłku po
wjeździe na czworobok potknął się, a po trzecim ruchu został wyeliminowany za nieregularność.
Niestety eliminacja w pierwszym konkursie zakończyła starty Julii Rogowskiej na Mistrzostwach
Europy, a wobec słabego wyniku Alicji Pachulskiej postawiła reprezentację w trudnej sytuacji.
Przed bardzo trudnym zadaniem stanęła Aurelia von Mauberg na Diamo Dream. Wszystko zależało
od wyniku tej pary, nie było już miejsca na błędy, co stwarzało dodatkowe obciążenie psychiczne.
Zawodniczka posiadająca bardzo dobrego konia niestety nie ustrzegła się błędów, traciła kadencję,
koń zagalopował w kłusie wyciągniętym, był spięty w stępach. Wynik pary to 64,788%, niestety także
poniżej oczekiwań.
Jako ostatnia w konkursie drużynowym zaprezentowała się Natalia Plata na Dolcetto. Najmłodsza w
ekipie Natalia, to dziewiąta zawodniczka ubiegłorocznych Mistrzostw Europy Dzieci, która dobrze
prezentowała się w startach kontrolnych w kategorii Juniorów i nie zawiodła na Mistrzostwach
Europy. Co prawda nie ustrzegła się drobnych błędów, ale zaprezentowała bardzo dynamiczny
przejazd, w dobrym rytmie i została dobrze przyjęta przez sędziów. Parę oceniono na 67,606%,
najwyżej z naszej drużyny, którą sklasyfikowano na 12 miejscu.
W związku z eliminacją Juli Rogowskiej w konkursie indywidualnym reprezentowały nas tylko trzy
pary. Alicja Pachulska na Bentamo zaprezentowała poziom zbliżony do tego w pierwszym przejeździe,
uzyskując ocenę 64,324%. Aurelia von Mauberg na Diamo Dream zaprezentowała się korzystniej,
uzyskując mimo błędów w zatrzymaniu i jednej ze zmian notę 66,235%. Najlepiej z ekipy ponownie
zaprezentowała się Natalia Plata na Dolcetto, której przejazd oceniono na 67,794%. Tej młodej
zawodniczce zabrakło zaledwie 0,5% aby zakwalifikować się do ścisłego finału Mistrzostw Europy.
Mistrzostwa Europy Młodych Jeźdźców, Pilisjaszfalu (Węgry), 18-23 sierpnia 2020
Niestety drugi rok z rzędu nie mieliśmy reprezentanta na Mistrzostwach Europy Młodych Jeźdźców,

co spowodowane było stratą konia przez Alicję Trawińską, kontuzją konia Anny Wojtkowskiej i
brakiem startów w których inne pary mogłyby zaprezentować zadowalający poziom.
Mistrzostwa Europy Juniorów na kucach, Pilisjaszfalu (Węgry), 25-30 sierpnia 2020
Pierwsza polska para, którą oglądaliśmy w konkursie zespołowym juniorów to debiutantka Weronika
Lewandowska na Hojvejs Casmir. To para, która dobrze prezentowała się na czworobokach
krajowych i po jedynym możliwym międzynarodowym starcie kontrolnym na początku sierpnia,
została powołana do Kadry Narodowej i Reprezentacji. Weronika zaprezentowała się bardzo dobrze,
zwłaszcza biorąc pod uwagę debiut na takiej rangi imprezie. Zawodniczka uzyskała indywidualnie 38
miejsce w konkursie drużynowym i wysokie 28 miejsce w konkursie indywidualnym.
Druga polska para to Ann van den Broeck na Landtoftegard Leandro. Ta młoda, czternastoletnia
amazonka reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Europy już po raz drugi. W tym roku para
zaprezentowała się znacznie lepiej uzyskując indywidualnie 22 miejsce w konkursie drużynowym, w
konkursie indywidualnym awans do ścisłego finału i ostatecznie 18 miejsce w konkursie Freestyle.
Progres pary bardzo cieszy, tym bardziej, że w tej kategorii wiekowej może ona startować jeszcze
dwukrotnie.
Ewa Golubińska na Leuns Veld’s Winston na Mistrzostwa Europy Juniorów na kucach zakwalifikowała
się trzeci raz, choć przed rokiem ze startu wykluczyła ją kontuzja konia tuż przed startem.
Doświadczona zawodniczka uzyskała najwyższy wynik z naszej ekipy w konkursie drużynowym, w
którym zajęła 20 miejsce, a w konkursie indywidualnym drobny błąd sprawił, że zabrakło jej niespełna
0,5 % do uzyskania kwalifikacji do ścisłego finału.

Jako ostatnia w konkursie drużynowym Tatiana Bierieżnow na Gluckspliz. Liderka drużyny niestety
nie ustrzegła się kilku błędów i mimo dobrej prezencji pary ukończyła konkurs na miejscu 27. W
konkursie indywidualnym Tatiana nieco poprawiła wynik i zajęła miejsce 26, które jednak nie dało
awansu do ścisłego finału.
Podsumowanie startów głównych

Drugi rok z rzędu nasz zawodnik kwalifikuje się do ścisłego finału Mistrzostw Europy Dzieci. Jest to
kategoria wiekowa, w której umiejętności zawodnika znaczą relatywnie więcej niż np. w Juniorach,
czy Młodych Jeźdźcach. W tym roku rozpoczniemy pracę z Kadrą Dzieci po Halowych Mistrzostwach
Polski. Niezbędne jest prowadzenie szerszego naboru do Kadry Narodowej, dającego możliwość
selekcji.
Bardzo dużo w treningach Dionizego Polikowskiego zmieniło zgrupowanie z Christofem Umbachem,
które w ostatnich dniach lipca odbyło się w Zakrzowie. Zawodnik odblokował się, zaprezentował
konia w sposób odważny, poprzez wiele drobnych zmian poprawił dosiad i użycie pomocy. Sześć
tygodni przed Mistrzostwami Europy Dionizy Polikowski na Qiu prezentował się w ostatnim starcie
kontrolnym w Mariakalnok na 64 – 68,5%, na Mistrzostwach Europy jego noty wynosiły odpowiednio
73-76,4 %. Jeśli chcemy walczyć o najwyższe lokaty, współpraca z najlepszymi fachowcami wydaje się
w pełni zasadna.
Nadal brakuje nam choćby jednego wybitnego konia, który pociągnąłby w górę cały zespół Juniorów,
najlepszy w stawce jest obecnie Dolcetto. Dosiadająca go Natalia Plata na zaledwie 15 lat, jeszcze
trzykrotnie może reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów. To wokół tej pary
powinno się budować drużynę w przyszłym roku, indywidualny awans do ścisłego finału Mistrzostw
Europy, jest w zasięgu ręki.
W przyszłym roku Dionizy Polikowski zmieni kategorię wiekową na Juniora i mam nadzieję, że wraz z
Natalią Platą i Tatianą Bierieżnow stworzy zalążek naszej reprezentacji. Natomiast w kadrze Dzieci
możemy zbudować silną drużynę wokół bardzo mocnej pary Taja Zoll i Blacky / Aqusel.
Trzy lata pracy z reprezentacją Juniorów na kucach przyniosły wymierny efekt, po raz pierwszy
dysponowaliśmy pełną drużyną, jeżdżącą na wysokim i wyrównanym poziomie. Awans do finału ME
wywalczyła Ann van den Broeck, ale równie dobrze mogła to być Ewa Golubińska, albo Tatiana
Bierieżnow. Praca całej drużyny złożyła się na historyczne, najwyższe do tej pory miejsce naszej
drużyny w młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Co ważne Ann Van Den Broeck i tegoroczna
debiutantka Weronika Lewandowska stworzą zalążek drużyny, która będzie nas reprezentować
jeszcze przez dwa lata.
Zakończenie sezonu – przygotowania do startów w roku 2021
Pandemia sprawiła, że druga część roku 2020 była bardzo skondensowana jeśli chodzi o ilość startów.
Zaledwie tydzień po Mistrzostwach Europy Pony w Radzionkowie odbyły się Mistrzostwa Polski
Dzieci, Juniorów i Młodych Jeźdźców, a dwa tygodnie później w Barłominie Mistrzostwa Polski
Juniorów na kucach. W imprezach tych startowała znamienita większość Kadrowiczów.

Dionizy Polikowski na Qiu zdobył złoty medal w kategorii Dzieci i brązowy w kategorii Juniorów, w
której po zmianie kategorii będzie startował w roku 2021. Srebro w kategorii Dzieci zdobyła Taja Zoll
na Blacky.
Złoty medal w kategorii Juniorów wywalczyła ze sporą przewagą Natalia Plata na Dolcetto, co jest
dobrą prognozą na kolejny rok. Druga była Julia Rogowska, która jednak w przyszłym sezonie zmienia
kategorię wiekową i będą od niej wymagane już elementy klasy CC.
W kategorii Młodych Jeźdźców złoty medal zdobyła Aurelia Von Mauberg, rocznikowo jeszcze
juniorka, która od przyszłego roku zmienia kategorię wiekową i jak pokazały Mistrzostwa Polski jest
do tego dobrze przygotowana. Druga była Weronika Frąckowiak, a trzecia Alicja Pachuska, ale wyniki
odbiegały od tych uzyskanych przez Aurelię i ewentualne powołania do Kadry musiałyby zostać
poparte wyższymi notami w Zawodach Międzynarodowych.
W odbywających się w Barłominie Mistrzostwach Polski Juniorów na kucach zwyciężyła Ewa
Golubińska przed Natalią Platą (kadrowiczka dysponuje także dwoma końmi w tej kategorii
wiekowej) i Tatianą Bierieżnow, a tuż za podium uplasowała się Weronika Lewandowska. Niestety w
Mistrzostwach nie startowała finalistka Mistrzostw Europy Ann Van Den Broeck, której koń nabawił
się kontuzji.
W ramach przygotowań do kolejnego sezonu Kadrowicze wystartowali w dniach 22-25 października
w Międzynarodowych Zawodach w Ujeżdżeniu CDI Zakrzów. Na uwagę zasługują bardzo dobre starty
Tai Zoll na Blacky w kategorii Dzieci z wynikami na poziomie 73,3-74,2% oraz w kategorii Juniorów
Natalii Platy na Dolcetto 68,2 – 74,8%. To świetna prognoza przed nadchodzącym sezonem. Wśród
Młodych Jeźdźców Aurelia von Mauberg na Diamo Dream wynikami 68-69,8% potwierdziła, że jest
przygotowana do startów po zmianie kategorii wiekowej. Wśród Juniorów na kucach bardzo dobrze
wypadła Ewa Golubińska, ale bardziej cieszy progres młodej amazonki Weroniki Lewandowskiej,
która na Hojvejs Casmir uzyskiwała obiecujące noty 68-71,4%.

Ostatnią imprezą mistrzowską w roku 2020 były Halowe Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu, które
odbyły się w Michałowicach w dniach 5-8 listopada 2020. W kategorii Młodych jeźdźców
bezkonkurencyjna była Aurelia von Mauberg, ale odnotować należy powrót do startów po długiej
kontuzji konia Anny Wojtkowskiej na Demon’s Delight, która zajęła drugie miejsce, oraz debiut w tej
kategorii wiekowej członka Kadry Narodowej Juniorów Julii Rogowskiej na Da Capo 163, która
zdobyła brązowy medal.
W kategorii Juniorów zwyciężyła Natalia Plata na Dolcetto, drugie miejsce zajęła Emilia Kozłowska na
Emolu, para ta już na wrześniowych Mistrzostwach Polski gdzie zajęła czwarte miejsce
demonstrowała dobrą formę, a na CDI Zakrzów zaledwie 0,2% zabrakło jej do uzyskania pierwszego
„oczka” do Kadry Narodowej. Koń Emol będzie ma co prawda w przyszłym roku dwadzieścia lat, ale
jeśli utrzyma dobrą formę, może być brany pod uwagę do startów w Kadrze. Trzeci miejsce zajęła
zmieniające kategorię wiekową Tatiana Bierieżnow na Romantice z wynikami powyżej 68% w
konkursach obowiązkowych i z pewnością będzie to para z aspiracjami do członkostwa w Kadrze
Narodowej.
W kategorii Juniorów na kucach pod nieobecność zawodniczek kończących starty na pony ze względu
na wiek czyli Tatiany Bierieżnow i Ewy Golubińskiej oraz Ann van den Broeck, której koń nie powrócił
jeszcze do pełnego treningu po wrześniowej kontuzji, zwyciężyła dysponująca dwoma kucami Natalia
Plata, która jest członkiem KN w kategorii Juniorów. Drugie miejsce zajęła jedyna startująca
kadrowiczka Weronika Lewandowska z wynikami powyżej 67% w konkursach obowiązkowych.
Niestety wyniki pozostałych par nie dają podstaw do brania ich pod uwagę jako potencjalnych
kadrowiczów.
W kategorii Dzieci pod nieobecność Tai Zoll i Dionizego Polikowskiego zwyciężyła Zofia FragsteinNiemsdorff, przed Zuzanną Andruszkiewicz i Mają Kucharską. O ile złota medalistka będzie za rok
piętnastolatką i nie może być brana pod uwagę jako kadrowiczka w tej kategorii wiekowej, o tyle
Zuzanna Andruszkiewicz i Maja Kucharska, które uzyskały w konkursach drużynowych wyniki powyżej
71%, w przyszłym roku nadal będą mogły reprezentować Polskę w kategorii Dzieci.

Wobec odwołania dużych zawodów CDI Youngstars w Aachen w Niemczech, w tym roku przed nami
jeszcze start kontrolny przed kolejnym sezonem w słowackich Motesicach oraz zaplanowane na
grudzień zgrupowanie z udziałem Christofa Umbacha.
Do niniejszego sprawozdania dołączam wyniki zawodników Kadry Narodowej oraz ciekawszych par
branych pod uwagę pod kątem powołań do KN, z kończącego się sezonu 2020.

