
KONFERENCJA WOLTYŻERKI 

22.11.2020 

PROTOKÓŁ 

1. Początek konferencji 

Uczestnicy konferencji zostali powitani przez p. Elżbietę Dolińską. 

2. Sprawozdanie za rok 2020 

a) Zawody krajowe 

Informacja nt. rozegranych w 2020 r. zawodów: 

- ZR/ZT Kiekrz – 20.09.2020; 

- ZO/ZR Wrocław – 25-27.09.2020; 

Pozostałe zaplanowane imprezy zostały odwołane z powodu Covid-19; 

b) Szkolenia (konsultacje szkoleniowe, obozy, szkolenia kadr) 

- konsultacje szkoleniowe – Gajewniki – 21-23.02.2020 

- konsultacje szkoleniowe na sztucznym koniu – Pniewy 07.03.2020 

- kurs lonżujących – część teoretyczna – wersja zdalna – 28-29.03.2020 

- kurs sędziowski – Poznań – 24-26.01.2020 

- konsultacje szkoleniowe KN – Wrocław - 25-27.09.2020 

c) Zawody międzynarodowe 

Wszystkie zawody międzynarodowe inkl. Mistrzostwa Europy i Świata zostały odwołane z 

powodu Covid-19. 

3. Plany na rok 2021 

a) Kalendarz imprez 2021 

- załącznik 

- przedstawiono Regulaminy konkursów specjalnych: „Puchar CCC 2021” oraz „Master-Cup 

2021”, które planuje się rozegrać w roku 2021. 

b) Kadra Narodowa 

- do KN 2021 powołano ten sam skład zawodników, jak na II półrocze 2020 + zawodniczka 

Wrocławskiego KJ – Zuzanna Wrzalik (dokument w załączeniu) 

- wyznaczono zawody kwalifikacyjne – obowiązkowe (w kraju i za granicą); 

- przedstawiono obowiązujący od 2019 r. Regulamin powoływania do KN, Regulamin 

powoływania do Reprezentacji oraz Regulamin kwalifikacji zawodników do startów w 

zawodach międzynarodowych; 

- podano do wiadomości sesje konsultacji szkoleniowych dla KN, które są obowiązkowe dla 

członków Kadry. Łącznie cztery sesje – zimowa, wiosenna, letnia i jesienna; 

c) System szkolenia zawodników i kadr 

- propozycja wykładów doszkalających dla wszystkich zainteresowanych; 

- propozycja letnich warsztatów szkoleniowych dla zawodników poziomu D/C; 

- kurs podstawowy dla sędziów woltyżerki; 

4. Dyskusja 

- prowadząca poprosiła o sugestie ze strony środowiska dotyczące tematyki planowanej serii 

wykładów (2021); 

- nadużywanie symboli narodowych/kadrowych przez osoby do tego nieuprawnione na 

zawodach krajowych; 

- propozycja obniżenia wieku minimalnego zawodników startujących w „Master-Cup 2021”; 

- zaoferowanie pomocy przez jednego z uczestników spotkania w kwestii opracowania 

sprawnego systemu liczenia wyników na zawodach krajowych. Funkcjonują na zawodach w 



kraju arkusze liczące w Excelu, wzory wyników, zgłoszeń itd., jednakże Organizatorzy 

notorycznie mają problemy z liczeniem i publikacją wyników przynajmniej po każdym 

konkursie. Pomoc (zaoferowana jako nieodpłatna) została przyjęta przez wszystkich z dużym 

zadowoleniem. 

- prośba o opracowanie przez PZJ formularza RODO w języku angielskim. Dotyczy to np. 

właścicieli koni i szkoleniowców zagranicznych, dla których kilkustronicowy dokument w 

języku polskim jest kompletnie niezrozumiały. 

 

Konferencja odbyła się przy udziale 9 osób. 

 

 


