SPRAWOZDANIE Z TELEKONFERENCJI
KONKURENCJI SPORTOWE RAJDY KONNE 2020
Telekonferencja miała miejsce w dniu 19 listopada 2020 roku od godziny 17.00 do 19.15 i
odbyła się na platformie ZOOM.
Prowadzącą telekonferencji była Menadżer Sportowych Rajdów Konnych Barbara Rygoł,
hostem Dariusz Orzoł.
Telekonferencja rozpoczęła się powitaniem uczestników i przedstawieniem programu.
Pierwszym omawianym punktem były aktualne zagadnienia biura PZJ, głos zabrał Członek
Zarządu PZJ p. Oskar Szrajer, informując o przeniesieniu biura PZJ do nowej siedzimy oraz o
nowych telefonach pracowników biura, które mają usprawnić komunikacje i załatwianie
spraw. Kolejnym omawianym punktem było przedstawienie działam Komisji SRK. Menadżer
wymieniła wśród nich wytypowanie Juniorów do startu w prestiżowych zawodach H.H
President of United Arab Emirates Cup, CEN 160 km w Abu Dhabi: Natalia Palczak, Maria
Landau, nominacje do KN Juniorów 2020: Natalia Palczak, Maria Landau, nominacje do KN
Seniorów 2020: Beata Szlezyngier-Jagielska, przygotowanie Harmonogramu Planowanych
Działań Sportowych dla zawodników nominowanych do KN w 2020 roku, udział w spotkaniu
z Zarządem PZJ w dniu 10.01.2020 roku w Lesznie, gdzie przedstawiono Harmonogram
Planowanych Działań Sportowych dla zawodników nominowanych do KN w 2020 roku
(negocjacje o dodatkowe dofinansowanie zawodników), udział w spotkaniu roboczym w dniu
28.01.2020 z Przewodniczącym KSPZJ Panem Stanisławem Helakiem i członkami KS w Brynicy
Jumping Team Klub Jeździecki (zmiany w przepisach i regulaminie SRK), opracowanie
Regulaminu Rozgrywania Mistrzostw Polski w Kategoriach Młodzik i Junior Młodszy 2020,
nowelizacja Regulaminu Konkurencji F i Przepisów Konkurencji F z uwzględnieniem nowych
przepisów FEI (obowiązujących od 1.07.2020), sporządzenie projektu wytycznych
umożliwiających rozpoczęcie rozgrywania zawodów jeździeckich w SRK w trakcie pandemii
COVID-19 w 2020 roku. Następnie omówiony został sezon 2020 – przedstawiono zestawienie
odwołanych zawodów z powodu pandemii Sars Cov-2 oraz podsumowano ilość rozegranych
zawodów w zestawieniu z sezonem 2019. Porównano także liczbę uczestników zawodów w
sezonach 2019 i 2020. Przewodnicząca Komisji złożyła podziękowania organizatorom
zawodów sezonu 2020. Omówione zostały nominacje do Kadry Narodowej 2020 w
konkurencji Sportowych Rajdów Konnych, ze wskazaniem na ostateczny brak powołań oraz
brak środków ministerialnych przeznaczonych na rajdy. Barbara Rygoł omówiła rankingi za
sezon 2020, krajowe w kategoriach Open, Junior/Młody jeździec, Pary i Konie oraz rezultaty
polskich zawodników w rankingach FEI. P. Klaudia Jakubowicz-Wojtecka zwróciła uwagę, że
przedstawione rankingi krajowe nie są ostatnią wersją z naniesionymi zmianami i
doliczonymi wyników jednych zawodów. Prowadząca zobowiązała się sprawdzić to i nanieść
ewentualne poprawki. Dalej P. Rygoł przedstawiła wstępny plan kalendarza na rok 2021 z
uwzględnieniem najważniejszych imprez tj. Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów i Młodych
Jeźdźców oraz Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz mistrzostw na arenie międzynarodowej.
Omówione zostały plany startowe zawodników pretendujących do Kadry Narodowej oraz
przedstawiono nominacje na rok 2021 w kategorii seniorów dla Beaty Szlezyngier-Jagielskiej,
Katarzyny Kłosek oraz Ryszarda Zielińskiego i w kategorii junior/młody jeździec dla Natalii

Palczak. P. Szrajer zadał pytanie, dlaczego nie buduje się bazy imprez ogólnopolskich. W
odpowiedzi kolejno P. Paweł Kleszcz i P. Adam Domżała zgodnie wskazali na duże opłaty,
większe niż w zawodach regionalnych składy sędziowskie i weterynaryjne i nieopłacalność tej
rangi zawodów dla organizatorów. P. Beata Szlezyngier-Jagielska zadała pytanie kiedy
odbędą się Mistrzostwa Polski Dzieci w związku ze stworzonymi regulaminami. W
odpowiedzi P. Rygoł zwróciła uwagę na trudności minionego sezonu w związku z panującą
pandemią oraz na pierwsze zawody dzieci na kucach które odbyły się w sezonie 2020
trzykrotnie podczas zawodów w Bieruniu i cieszyły się coraz większą popularnością. P.
Szlezyngier-Jagielska zapytała o Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów i Młodych Jeźdźców
oraz kiedy pojawią się przepisy dotyczące rozgrywania tych konkursów. Menadżer
przechodząc jednocześnie do kolejnego punktu konferencji wskazała na zmianę dystansu dla
Mistrzostw Polski Seniorów na 140 km w klasie 3* oraz Juniorów/Młodych Jeźdźców powrót
do klasy 2* na dystansie 120 km oraz zadeklarowała stworzenie dla tych konkursów
regulaminów rozgrywania MP w poszczególnych kategoriach. P. Szrajer zwrócił uwagę, aby
MP dzieci pojawiły się w kalendarzu na 2021 rok, aby było to zachętą dla organizatorów do
organizacji takiej imprezy. Odpowiedziała na to P. Anna Krzesiewicz, wyrażając chęć
organizacji takich zawodów w Kliczkowie w terminie zgłoszonych zawodów lipcowych,
zwracając uwagę że inny termin stanowiłby duże koszty dla organizatora. P. Virginia
Dziarmaga-Buława zgłosiła chęć Doliny Gawora do organizacji MP dzieci. P. Jan Bodzianny
zwrócił uwagę na utrudnienia w stworzeniu trasy na MP dzieci w związku z koniecznością
obserwowania trasy. P. Domżała zauważył, że konieczność obserwacji całej trasy jest tylko w
najniższej kategorii wiekowej oraz, że trasa dla tej kategorii jest krótkim odcinkiem. P. Rygoł
dodała, że podczas zawodów w Bieruniu dla dzieci na kucach była to pętla długości 1 km. P.
Marek Tul wskazał na możliwość stworzenia obserwowanej pętli na zawodach w Malichowie.
P. Rygoł zadała pytanie organizatorom zawodów w Kliczkowie o możliwość organizacji
drugich zawodów w nadchodzącym sezonie, w odpowiedzi na co P. Bodzianny zaznaczył, że
możliwość organizacji drugich zawodów istnieje, jeśli uda się na nie zdobyć środki.
Zakończono planowy program konferencji, w związku z czym prowadząca poprosiła o kolejne
pytania i dyskusję. P. Krzesiewicz zapytała o opłaty związane z dodaniem do zawodów w
Kliczkowie konkursu CEI/CEN 3* 140 km. P. Bodzianny zauważył, że dodatkowy konkurs 140
km może zwiększyć zainteresowanie uczestników i frekwencję na zawodach. P. Rygoł
wskazała, że dobrym rozwiązaniem byłoby rozbicie konkursów 140 km i 160 km na dwa dni.
Zadeklarowała ona również opłacenie dodatkowych kosztów związanych z dopisaniem
konkursu 3* 140 km. P. Bodzianny zadał pytanie dotyczące możliwości obniżenia
minimalnych prędkości w niskich konkursach, tak aby dać szansę koni innych ras niż arabska.
P. Paweł Kleszcz odpowiedział, że w ramach konkursów towarzyskich nie ma z tym
problemów. P. Rygoł dodała, że bezpodstawne jest stwierdzenie o utrudnieniach dla innych
ras, ponieważ niejednokrotnie zdarzają się bardzo udane starty koni ras innych niż arabska.
P. Krzesiewicz poprosiła o sprawdzenie wysokości dodatkowej opłaty w cenniku FEI, w
odpowiedzi na co P. Szlezyngier-Jagielska udostępniła na ogólnodostępnym czacie link do
ww cennika. P. Krzesiewicz nadmieniła także, że jako organizatorzy zawodów w Kliczkowie
na przyszłorocznych zawodach będą chcieli obdarować nagrodami finansowymi zwycięzców
konkursów niższych klas. P. Bodzianny zadał pytanie dotyczące sugestii zmian na trasach
zawodów w Kliczkowie. P. Rygoł w odpowiedzi zasugerowała, aby ostatnie pętle konkursów

3* 140 i 160 km były najłatwiejszymi, aby usunąć kopny piach z tras oraz aby dodać więcej
prostych odcinków. P. Szlezyngier -Jagielska zapytała o kadrę narodową oraz jaka pomoc
będzie w ramach członkostwa. Odpowiedzi udzielił członek zarządu P. Szrajer, informując że
kadra będzie, odnośnie dokładnego finansowania oraz wysokości puli pieniężnej z
ministerstwa na przyszły rok na razie nic nie wiadomo, wskazał na utrudnienie dla naszej
konkurencji w wysokości finansowania w związku z jednym przydziałem środków dla
konkurencji nieolimpijskich razem z powożeniem, które ma medalistów mistrzostw Europy i
Świata, poinformował, że kadrowiczom przysługują stroje i ubezpieczenie. W dalszej części
nawiązała się dyskusja w związku z pytaniem P. Macieja Malinowskiego na czacie
dotyczącym rozgrywania konkursu klasy N i sugestią, aby zmienić zasady rozgrywania tego
konkursu na punkty podobnie jak odbywa się to w konkursie klasy P. P. Domżała wskazał, że
konkurs klasy N jest formą przejściową między konkursami punktowymi i ściganymi. P.
Kleszcz zwrócił uwagę, na dylematy sędziów na zawodach sędziujących klasę N, oraz
problemy zawodników związku z górnym limitem prędkości, gdzie jego przekroczenie
powoduje eliminację pary, sugerując zniesienie górnego limitu prędkości. P. Szlezyngier Jagielska odpowiedziała na to, że limit prędkości 16 km/h jest niezbędny do zagrywek FEI i
jego przekroczenie będzie uniemożliwiało zdobycie przez parę zagrywki w tym konkursie. P.
Paweł Kowalski powiedział, że obecnie pracuje z przepisami czeskimi, i tam nie ma w tego
typu konkursach górnej granicy prędkości. P. Magdalena Jabłońska poprosiła, aby osoby
mające konkretne pomysły dotyczące zmian rozgrywania konkursu klasy N przesłały je
mailem na adres P. Rygoł w celu analizy i wypracowania kompromisu. P. Piotr Słomczykowski
zapytał o możliwość wizualnego odczytu tętna na bramkach weterynaryjnych. W odpowiedz
P. Kowalski poinformował, że koszt jednego zestawu takiego sprzętu to 6000 euro i on jako
obsługa komputerowa zawodów nie może sobie na razie pozwolić na takie koszty w związku
z obsługą tylko jednych zawodów w ubiegłym sezonie. P. Szrajer zauważył, że podniesienie
rangi zawodów do poziomu ogólnopolskiego podniesie poziom obsługi informatycznej. P.
Szlezyngier -Jagielska dodała uwagę na temat rankingów, ze kiedyś miały w nich znaczenie
zawody ogólnopolskie i międzynarodowe, obecnie to głównie zawody regionalne. P. Tul
nadmienił, że zawody ogólnopolskie to nie tylko wpłata do PZJ ale też większa obsada
sędziowska a co za tym idzie wyższe startowe dla zawodników. P. Domżała wspomniał, że
zawody regionalne wymagają mniejszych obsad sędziowskich. P. Angelika Wojnowska
dodała, że mała ilość zawodników na ZO nie zrekompensuje kosztów. P. Rygoł zwróciła
uwagę P. Szrajerowi, że ilość koni startujących na zawodach rajdowych jest wielokrotnie
mniejsza niż na zawodach skokowych. Na zakończenie prowadząca podziękowała
uczestnikom telekonferencji za dyskusje i uczestnictwo, życząc dalszych sukcesów
sportowych. P. Krzesiewicz zwróciła się z prośbą o informowanie organizatorów o
przydziałach dużych imprez. W odpowiedzi P. Domżała poinformował, że MPMK zostały w
przyszłym sezonie przydzielone innemu organizatorowi oraz że nowy organizator oficjalnie
wystąpił o organizację tej imprezy, dodając że dotychczas MP z MPMK były rozdzielone i
odbywały się w różnych miejscach. P. Szrajer dodał, że konieczne jest dodawanie kolejnych
dużych imprez do kalendarza rajdowego. P. Tul i P. Dziarmaga poinformowali, że nie dostali
jeszcze oficjalnej informacji o przydzieleniu im MPMK i dowiedzieli się o tym podczas
telekonferencji. P. Wojtecka dodała, że dobrym rozwiązaniem jest rozdzielenie imprezy MP i

zawodów międzynarodowych w Kliczkowie i MPMK mających odbyć się w Dolinie Gawora w
Malichowie. Na tym telekonferencję zakończono.

