
 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Konkurencji 

Sportowe Rajdy Konne za rok 2020 – do 18.05.2021 

 

W roku 2020 Komisja Sportowych Rajdów Konnych działała  

w poniższym składzie: 

 

Przewodnicząca: Barbara Rygoł  
Członkowie: Adam Domżała, Magdalena Jabłońska 
Sekretarz: Ryszard Zieliński 

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkania Komisji odbywały się w 

trybie zdalnym. Zorganizowano telekonferencję Komisji dnia 19 listopada 

2020 oraz 2 spotkania online z wykorzystaniem platformy Zoom 

udostępnionej przez PZJ: 2.03.2021 i 23.03.2021. Ponadto członkowie 

Komisji pozostawali w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym. 

Aktywność i rezultaty pracy Komisji SRK: 

I. Komisja prowadziła prace związane z tworzeniem nowych oraz 

aktualizacją obowiązujących regulaminów w celu dostosowania ich do 

aktualnych przepisów FEI. W wyniku w/w prac przygotowano i przedłożono 

Zarządowi PZJ do zatwierdzenia następujące dokumenty:  

1. Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski Juniorów i Młodych 

Jeźdźców. 

2. Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski Seniorów. 

3. Znowelizowany Regulamin Konkurencji F 2021, nad którym prace 

prowadzono podczas kilku spotkań grupy roboczej, z udziałem 

najwyższej klasy sędziów rajdowych. 

4. Nowelizację norm na klasy sportowe w Sportowych Rajdach Konnych 

2021. 

II. Wystąpiono z wnioskiem do Zarządu PZJ o zgodę na opracowanie 

oficjalnego tłumaczenia FEI Endurance Rules na język polski. Pracę wykonał 



 

 

tłumacz przysięgły konsultując się w sprawach merytorycznych z członkami 

Komisji. Honorarium tłumacza została sfinansowane w połowie przez PZJ. 

Pozostałą część sfinansowała ze środków prywatnych Przewodnicząca SRK, 

Barbara Rygoł. 

III. Sporządzono oficjalne polskie rankingi w dyscyplinie SRK na rok 2020 

w 4 kategoriach: 

1. Ranking koni 

2. Ranking par  

3. Ranking Juniorów i Młodych Jeźdźców 

4. Ranking Seniorów. 

 

IV. Przygotowano i przeprowadzono po raz pierwszy online  

konferencję SRK (19.11.2021). 

V. Wyłoniono Organizatorów Mistrzostw Polski Młodych Koni  

oraz Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów i Młodych Jeźdźców na 2021. 

VI. Wystąpiono z wnioskiem do Zarządu PZJ o Powołanie Kadry Narodowej 

Juniorów i Seniorów na rok 2021. 

VII. Zorganizowano szkolenie online na temat: „Jak przygotować konie i 

zawodnika do pierwszych startów w rajdach”. Szkolenie odbyło się dnia 

27.03.2020. Wzięło w nim udział 18 uczestników. 

VIII. Poparto kandydaturę Komitetu Organizacyjnego Zamku Kliczków 

dotyczącą organizacji Mistrzostw Europy Juniorów i Młodych Jeźdźców  

w roku 2024. 

IX. Komisja wsparła inicjatywę organizacji rajdów konnych na Pustyni 

Błędowskiej w gminie Klucze, woj. Małopolskie. Przewodnicząca Komisji 

uczestniczyła w spotkaniu z władzami gminy, wynikiem którego była 

organizacja zawodów regionalnych i towarzyskich „Pustynny Rajd” w dniu 

15.05.2021. Współpraca z gminą Klucze w propagowaniu dyscypliny SRK 



 

 

będzie kontynuowana w przyszłości – termin następnej imprezy na Pustyni 

wyznaczono na wrzesień 2021. 

IX. Poza wymienionymi powyżej zagadnieniami Komisja SRK prowadziła 

bieżąca działalność informacyjną wśród zawodników, organizatorów imprez, 

potencjalnych sponsorów oraz innych zainteresowanych osób  

z wykorzystaniem zarówno spotkań osobistych i rozmów telefonicznych jak i 

kanałów online. Podejmowano szeroko pojęte działania promujące 

dyscyplinę oraz udzielano na bieżąco odpowiedzi na liczne pytania  

dotyczące zawodów, zagrań, przepisów. 

Na dalszą część roku zaplanowane są prace nad stworzeniem jednolitego 

dokumentu łączącego Regulamin oraz Przepisy F. 

 

  

  

 

 

 

 

 


