
Sprawozdanie z działalności Komisji Ujeżdżenia  

Polskiego Związku Jeździeckiego  

za rok 2020 oraz do 30 czerwca 2021 roku 

 

Komisja Ujeżdżenia PZJ w roku 2020 i 2021 pracowała w zatwierdzonym 

przez Zarząd Polskiego Jeździeckiego składzie:  

1. Monika Słowik – przewodnicząca 

2. Katarzyna Widalska – wiceprzewodnicząca, sekretarz Komisji  

Podejmowane decyzje konsultowano z trenerem kadry kategorii 

młodzieżowych Andrzejem Sałackim oraz Kolegium Sędziów PZJ.  

W związku z ustaleniami w trakcie konferencji konkurencji w listopadzie 

2020 r. KU współpracowała także z: 

➢ Danielem Karpińskim w zakresie organizacji imprez i kalendarza 

zawodów krajowych w roku 2021  

➢ Joanną Szulc w zakresie sportu dzieci i młodzieży oraz nowej 

kategoryzacji grup wiekowych, a także stworzenia programu 

pilotażowego dla grup wiekowych nie objętych sportem wyczynowym. 

Joanna Szulc została także zaproponowana przez KU jako 

współpracująca z Komisją Dzieci i Młodzieży  

➢ Wacławem Pruchniewiczem w zakresie aktualizacji przepisów 

konkurencji z uwzględnieniem zapisów przyjmowanych przez 

Międzynarodową Federację Jeździecką  

I. Prace komisji   

W trakcie 2020 oraz do 30 czerwca 2021 r. r. Komisja Ujeżdżenia ze względu 

na sytuację związaną z Covid-19 sporadycznie spotykała się na zawodach, 

większość prac wykonując zdalnie, drogą elektroniczną. Podobnie jak  

w latach poprzednich co najmniej jeden raz w miesiącu członkinie KU oraz 

trener kadry omawiali kwestie kluczowe dla konkurencji podczas 

telekonferencji, sprawy aktualne oraz problematyczne omawiane są na 

bieżąco. Korespondencja mailowa dotycząca KU PZJ trafia także do trenera 

kadry. Podobnie trener kadry konsultuje i informuje o swoich 

spostrzeżeniach i podejmowanych decyzjach dotyczących zawodników kadry 

narodowej i powoływanych do niej.  

W ramach spotkań oraz konferencji telefonicznych omawiano: 

➢ regulamin dyscypliny, zmiany i modyfikacje na rok 2021 



➢ regulamin Mistrzostw Polski Młodych Koni 2021 (w porozumieniu  

z pracownikami Polskiego Związku Hodowców Koni, Komisją 

Koordynacyjną PZJ – PZHK i osobami odpowiedzialnymi za regiony),  

w tym przede wszystkim kalendarz eliminacji MPMK oraz MŚMK  

w ujeżdżeniu 

➢ tłumaczenie przepisów międzynarodowych – ze względu na aktualnie 

proponowane przez Zarząd PZJ oraz Kolegium Sędziów rozwiązanie, że 

przepisy konkurencji mają być określane jako przepisy polskie, 

opracowywane w oparciu o przepisy FEI, odłożono sprawę 

tłumaczenia (Zarząd PZJ podjął decyzję, że nie muszą być one 

tłumaczone przez tłumacza przysięgłego) do czasu ostatecznej decyzji, 

skupiając się na śledzeniu aktualnych tendencji w ujeżdżeniu i 

uczestnicząc (przesłana na ręce Sekretarza Generalnego 

korespondencja) w modyfikacji przepisów FEI 

➢ propozycje organizowania MPM i HMPM – zawodnicy w wieku 11 – 12 

lat - na dużych koniach (przyjęto w regulaminie na rok 2021)  

➢ propozycje nowej kategoryzacji, na podstawie graficznego rozpisania 

kategorii wiekowych (obniżenie wieku zawodnika) opracowanego przez 

trenera kadry Andrzeja Sałackiego we współpracy z Joanną Szulc 

➢ zmiany programowe związane ze zmianą ujeżdżeniowych programów 

międzynarodowych i modyfikacja programów krajowych  

➢ szersza współpraca z Okręgowymi Związkami Jeździeckimi i 

wystosowanie do nich pisma mającego na celu wskazanie osób 

odpowiedzialnych za konkurencję w poszczególnych województwach, 

ułatwienie komunikacji  

➢ aktualizacja norm na klasy sportowe w ujeżdżeniu oraz opracowanie 

norm sportowych dla paraujeżdżenia  

➢ aktualizacja przepisów międzynarodowych, w tym stanowisko PZJ i KU 

PZJ w sprawie przepisów do zmiany 

Komisja wraz trenerem kadry przedstawiali Zarządowi PZJ pary do 

powołania do kadry na podstawie osiąganych przez nie wyników, zgodnie 

z zapisami w obowiązującym regulaminie kadry i reprezentacji. 

Konferencja konkurencji wraz z podsumowaniem za rok 2020 odbyła się 

w dniu 20 listopada 2021 r., ze względu na ograniczenia wynikające z 

pandemii COVID-19 została zorganizowana w wersji elektronicznej. 

Ponadto KU utrzymywała kontakt z organizatorami zawodów 

koordynując konieczne zmiany terminów spowodowane pandemią i 

związane z innymi sprawami organizacyjnymi, np. zmiana propozycji już 



zatwierdzonych. KU PZJ odpowiada także pisemnie na przekazywane 

zapytania związane z konkurencją.  

II. Konferencja konkurencji  

W prowadzonej w sposób zdalny konferencji udział wzięło 35 osób drogą 

internetową, a ponieważ odbywała się ona w trakcie zawodów w LKJ 

Lewada Zakrzów, uczestnicy mieli także możliwość wzięcia udziału w 

konferencji transmitowanej na żywo online w miejscu zawodów.  

W trakcie konferencji omawiano i dyskutowano kolejno nad: wynikami 

sportowymi w roku 2020, przedstawiono proponowane zmiany w 

regulaminie oraz innych regulacjach związanych z konkurencją 

(regulamin konkurencji, Mistrzostwa i Halowe Mistrzostwa Polski 

Młodzików duże konie, rekomendacje mistrzowskich imprez wspólnych, 

regulamin OOM, regulamin MPMK, programy ujeżdżeniowe/oceny 

końcowe), kalendarz 2021, współpraca z WZJ, dwukrotne starty konia w 

tym samym konkursie, limity startów w imprezach mistrzowskich, 

zawody barokowe, rozbudowanie listy załączników do regulaminu 

ujeżdżenia, tak, żeby wchodząc na stronę Związku zainteresowany 

otrzymywał wszystkie aktualne regulacje ujeżdżeniowe w pakiecie, 

wystąpienie do Zarządu PZJ o rezygnację z pobierania opłat za 

przeniesienie zawodów ujeżdżeniowych, o ile wypadają one w terminie 

innych imprez głównych, których data nie byłą znana w terminie 

zatwierdzania kalendarza PZJ.   

Informacja o konferencji została umieszczona na stronie www. Polskiego 

Związku Jeździeckiego, KU wysłała także informację o telekonferencji do 

Świata Koni. Z konferencji zostało sporządzone sprawozdanie i 

przekazane wraz z załącznikami Zarządowi.  

III. Zgłoszone zawody 2020 i 2021  

Wstępnie w kalendarzu ujeżdżeniowym na rok 2020 i 2021 (do 30 

czerwc) zaplanowano imprezy wymienione z opisem poniżej. Ze względów 

pandemicznych wielu z nich nie udało się rozgrać, inne miały zmieniane, 

czasem niejednokrotnie terminy. : 

Tabela nr 1 – organizacja zawodów ujeżdżeniowych 2020/2021 (do czerwca)  

 

Lp. Miejsce Data  Uwagi  

1. Lublin – Cavaliada  30.01.-

02.02. 

Zawody odbyły się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  



2. Kraków – Cavaliada  20-23.02. Zawody odbyły się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

3. Warszawa - Cavaliada 12-15.03.  CDN - impreza odwołana  

4. Zakrzów  13-15.03. Zawody odbyły się w randze ZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ, w 

zawodach udział wzięła 

ograniczona liczba par  

5. Michałowice 26-29.03. HMP/HPP i ZO  

Impreza odwołana w podanym 

terminie, przeniesiona na 5-6.11.  

6. Zakrzów 17-19.04. CDI*3, CDI*2, CDICH< CDIY, 

CDIJ, CDIP – impreza odwołana  

7. Wierzbna  01-03.05. CDN - impreza odwołana 

8. Drzonków 08-10.05.  CDN - impreza odwołana 

9. Rybnica 22-24.05. CDN - impreza odwołana 

10. Jakubowice  04-07.06 ZO – impreza odwołana 

11. Ochaby 19-21.06. CDN - impreza odwołana 

12. Kwieki 26-28.06. Zawody odbyły się w randze ZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ 

13. Radzionków 10-12.07. MPS, MP U25, MPMJ, MPJ, MPD – 

z powodu herpeswirusa impreza w 

randze mistrzowskiej odwołana w 

podanym terminie i przeniesiona 

na 04-06.09.  

14. Radzionków  10-12.07. Zawody odbyły się w randze ZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ, w 

zawodach udział wzięła 

ograniczona liczba par  

15.  Strzegom  15-19.07. ME Kuców – impreza odwołana  

16.  Solec Kujawski 31.07.-

02.08. 

Sportowy Championat Koni 

Ujeżdżeniowych – ZO, zawody 

odbyły się, wyniki dostępne na 

stronie PZJ  

17.  Rybnica  14-16.08 ZO – impreza odwołana 

18.  Drzonków  21-23.08. Zawody odbyły się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ 



19.  Wierzbna  04.-06.09. CDI*3, CDIY, CDIJ, CDICH, CDIP, 

CDN, ZO – impreza odwołana  

20.  Radzionków  04.-06.09 MPS, MP U25, MPMJ, MPJ, MPD – 

mistrzostwa odbyły się w 

zmienionym terminie, wyniki 

dostępne na stronie PZJ 

21.  Barłomino 11-13.09. MPK, PPK, MPM – mistrzostwa i 

puchar odbyły się, wyniki dostępne 

na stronie PZJ 

22.  Strzegom  17-20.09. Mistrzostwa Polski Młodych Koni i 

Puchar koni 7-8 lat, impreza 

odbyła się wyniki dostępne na 

stronie PZJ i PZHK 

23.  Zakrzów 22-24.09. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży – impreza odbyła się, 

wyniki dostępna na stronie PZJ 

24.  Warszawa 30.09.-

04.10. 

Zawody odbyły się w randze ZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ 

25.  Zakrzów  22-25.10. CDI-W, CDI*2, CDICH, CDIJ, 

CDIY, CDIP – impreza odbyła się, 

wyniki dostępne na stronie PZJ 

26.  Michałowice 05-06.11. HMP, HPP, ZO – impreza odbyła się 

w zmienionym terminie, wyniki 

dostępne na stronie PZJ  

27.  Zakrzów 20-22.11. Zawody odbyły się w randze HZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ 

28.  Poczernin  25-27.11. Zawody odbyły się w randze HZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ 

29. Poznań – Cavaliada  03-06.12.  CDN - impreza odwołana 

Rok 2021 

1. Lublin – Cavaliada  28-31.01. CDN - impreza odwołana 

2. Kraków – Cavaliada  18-21.02. CDN - impreza odwołana 

3. Warszawa – Cavaliada  11-14.03. CDN - impreza odwołana 

4.  Michałowice 18-21.03. HPP/HMP i ZO – impreza 

odwołana w podanym terminie i 

przeniesiona na 2-4 grudnia 2021 



5. Poczernin 18-21.04 HZO - impreza odwołana 

6.  Zakrzów  16-18.04. HZO – impreza przeniesiona z 5-

7.03.2021 

Impreza odbyła się w randze HZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

7.  Zakrzów 23-25.04. Impreza odbyła się w randze 

CDI3*, CDI2*, CDICH, CDIJ, CDIP, 

CDIYR, wyniki dostępne na stronie 

PZJ  

8.  Biały Las 29.04.-

01.05. 

Impreza odbyła się w randze ZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

9. Barłomino 01-03.05. Impreza odbyła się w randze ZO, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

10. Solec Kujawski 14-16.05. Impreza odbyła się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

11. Drzonków 21-23.05. Impreza odbyła się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

12. Kwieki 04-06.06. Impreza odbyła się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

13. Ochaby 11-13.06. Impreza odbyła się w randze CDN, 

wyniki dostępne na stronie PZJ  

14.  Sopot 25-27.06. Impreza odbyła się w randze MPM 

DK, MPM K, MPJ K, PPM K, PPJM 

K oraz ZO, wyniki dostępne na 

stronie PZJ  

 

Łącznie w roku 2020 zostało odwołanych 11 imprez ujeżdżeniowych, a 2 

odbyły się w zmienionych terminach. W roku 2021 do 30 czerwca odwołano 

3 imprezy, 1 odbyła się w zmienionym terminie, 1 odbędzie się w grudniu 

2021.  

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. organizatorzy 

Mistrzostw Europy kategorii młodzieżowych: Strzegom – kuce (Polska) oraz 

Hartpury – juniorzy i młodzi jeźdźcy (Wielka Brytania) odwołali organizację 

tych imprez, kategorie młodzieżowe miały swe ME w dniach 9 – 14 sierpnia, 



a juniorzy nakucach w dniach 25 – 30 sierpnia 2020 r. w Pilisjaszfalu 

(Węgry), także już wcześniej planowanym na część ME kategorii 

młodzieżowych w 2020 r.  

Międzynarodowa Federacja Jeździecka, ze względu na sytuację pandemiczną 

i wykreślenie prawie wszystkich imprez międzynarodowych w I części roku, 

nie narzucała norm kwalifikacyjnych na Mistrzostwa Europy 2020, decyzję  

o powołaniu reprezentacji Polski na te imprezy podjął Zarząd Polskiego 

Związku Jeździeckiego na podstawie wyników startów kontrolnych, 

zgrupowania z Christofem Umbachem z Luksemburga w dniach 27-29 lipca 

oraz wniosków o powołanie do reprezentacji trenera Andrzeja Sałackiego.  

W Mistrzostwach Europy kategorii młodzieżowych w roku 2020 nie brały 

udziału zawodniczki kategorii młody jeździec: Alicja Trawińska – straciła  

w wypadku konia Diego Ramirez, a Demon’s Deligh Anny Marii Wojtkowskiej 

w związku z kontuzją nie mógł brać udziału ani w startach kontrolnych, ani 

w samych mistrzostwach.  

W kategorii juniorskiej w roku 2020 Polskę reprezentowali: 

1) Alicja Pachulska i Bentamo 2 (konkurs drużynowy – 64,5%, miejsce 

48., konkurs indywidualny – 64,324%, miejsce 44.) 

2) Julia Rogowska i Le Baton Rouge M, para nie mogła wystartować w 

konkursie drużynowym o wyznaczonym czasie, z powodu przerwanego 

ze względu n pogodę na około 2 godziny konkursu. Po jego wznowieniu 

para musiała rozprężyć się po raz kolejny, niestety potknięcie konia 

tuż przed wjazdem na czworobok skutkowało nieregularnością i 

eliminacją pary po 3 ruchach  

3) Natalia Plata i Dolcetto (konkurs drużynowy – 67,606%, miejsce 32 m., 

konkurs indywidualny – 67,794%, miejsce 28., parze zabrakło 0,5% do 

finału) 

4) Aurelia von Mauberg i Diamo Dream (konkurs drużynowy – 64,788%, 

miejsce 45., konkurs indywidualny – 66,235%, miejsce 38.) 

Drużynowo Polska uplasowała się na 12. miejscu na 15 startujących ekip.   

W kategorii dzieci indywidualnie wystartował Dionizy Polikowski i Qui, 

niestety nie wzięła w nich udziału Taja Zoll i Blacky, ze względu na chorobę 

konia tuż przed wyjazdem na ME. 
Zawodnik osiągał na ME bardzo dobre wyniki: konkurs wstępny – 73,524%, 

miejsce 11., konkurs zespołowy – 76,275%, miejsce 9. Wyniki te pozwoliły na 

awans do finału, w którym Dionizy Polikowski z wynikiem 76,400% 

uplasował się ostatecznie na miejscu 8. To najwyższy do tej pory wynik 
Polaka w finałach Mistrzostw Europy, biorąc pod uwagę wszystkie kategorie 

wiekowe.  
 

W kategorii juniorów na kucach reprezentantami kraju były: 



1) Tatiana Biereżnow i Gluckspliz (konkurs drużynowy – 67,629%, 

miejsce 27, konkurs indywidualny – 68,459%, miejsce 26.)  

2) Ewa Golubińska i Leuns Veld’s Winston  (konkurs drużynowy – 

69,543%, miejsce 20., konkurs indywidualny – 68,730%, miejsce 24., 

parze zabrakło mniej niż 0,5% do finału)  

3) Anna Van Den Broeck i Langtoftegard (konkurs drużynowy – 68,886%, 

miejsce 22, konkurs indywidualny – 69,540%, miejsce 20., co dało 

parze awans do finału, w którym z wynikiem 68,125% zajęła 18. 

miejsce) 

4) Weronika Lewandowska i Hojvejs Casmir (konkurs drużynowy – 

65,868%, miejsce 38., konkurs indywidualny – 67,865%, miejsce 28) 

Drużynowo Polska uplasowała się na 6. miejscu na 11 startujących ekip.   

 

Mistrzostwa Polski Seniorów, U-25, Młodych Jeźdźców, Juniorów i Dzieci 

odbyły się w Radzionkowie w terminie 4 – 6 września 2020 r., medalistami 

Mistrzostw zostali:    

 

Dzieci: 

1) Dionizy Polikowski i Qui – łączny wynik 156,194% 

2) Taja Zoll i Blacky – łączny wynik 150,323% 

3) Aleksandra Błachno i Travenort’s Diabolo – łączny wynik 131,704% 

 

Juniorzy: 

1. Natalia Plata i Dolcetto – łączny wynik 139,391% 

2. Julia Rogowska i Da Capo 163 – łączny wynik 135,074% 

3. Dionizy Polikowski i Charmeur – łączny wynik 134,055% 

 

Ze względu na warunki pogodowe zawodnicy dwóch powyższych kategorii 

zakończyli rywalizację po 2 konkursach półfinałowych, których wyniki 

były podstawą przyznania tytułów i medali   

 

Młodzi Jeźdźcy: 

1. Aurelia Von Mauberg i Diamo Dream – łączny wynik 209,391% 

2. Weronika Frąckowiak i Dreamcat – łączny wynik 204,252% 

3. Alicja Pachulska i Bentamo 2 – łaczny wynik 200,970% 

 

U-25: 

1. Tomasz Jasiński i Shosholoza – łączny wynik 205,093% 

2. Aleksandra Lesner i Force – łączny wynik 197,506% 

3. Michał Cichoń i Darling’s Dream – łączny wynik 130,600% 

 

Sytuacja związana z klasyfikacją ostateczną w tej kategorii wiekowej 

zmusiła KU i KS PZJ do precyzyjnego przeredagowania regulaminu 



ujeżdżenia w zakresie konieczności ukończenia obu półfinałów, aby 

zawodnik miał prawo startu w konkursie finałowym (dotyczy wszystkich 

kategorii wiekowych z wyjątkiem seniorskiej – 1 półfinał).  

 

Seniorzy: 

1. Magdalena Jura i Ron – łączny wynik 141,610% 

2. Żaneta Skowrońska – Kozubik i Romantic P – łączny wynik 140,370% 

3. Mateusz Cichoń i Hertregent – łączny wynik 135,905% 

Tydzień po Mistrzostwa Polski w Radzionkowie odbyły się Mistrzostwa 

Polski zawodników na kucach w Barłominie (11 – 13 września) 

W Mistrzostwach Polski Juniorów na kucach 3 pierwsze miejsca zajęły: 

1. Ewa Golubińska i Leuns Velds Winston/Delicions – łączny wynik 

210,610% 

2. Natalia Plata i Hot Chocolate/Minister – łączny wynik 203,776% 

3. Tatiana Biereżnow i Gluckpilz – łączny wynik 203,043% 

 

W Pucharze Polski Młodzików na kucach na 3 pierwszych miejscach 

zajęły: 

1. Tola Wawrzkiewicz i Isgaar/Halny – łączny wynik 234,00% 

2. Wiktoria Cwalina i Szogun/Joly’s Goldfever – łączny wynik 221,750% 

3. Lena Kamińska i Kliper – łączny wynik 221,00% 

 

Mistrzostwa Polski Młodzików na kucach: 

1. Pola Guerquin-Koryzma i Druh Hroby Hron – łączny wynik 225,615% 

2. Antonina Krzyżak i Diamond de Luxe – łączny wynik 212,621% 

3. Jolanta Kóska i Kleo/Royal – łączny wynik 211,673% 
 

Przeniesione z wiosny 2020 r. Halowe Mistrzostwa Polski w 

Michałowicach odbyły się w dniach 5 – 8 listopada, medalistami tej 

imprezy zostali: 

Seniorzy: 

1. Tomasz Jasiński i Shosholoza – łączny wynik 211,740% 

2. Kamil Puliński i Henderson – łączny wynik 207,620% 

3. Julia Moczak i Rubina – łączny wynik 206,283% 
 

Młodzi Jeźdźcy: 

1. Aurelia von Mauberg i Diamo Dream – łączny wynik 210,879% 

2. Anna-Maria Wojtkowska i Damon’s Delight – łączny wynik 203,652% 

3. Julia Rogowska i Da Capo 163 – łączny wynik 200,578% 
 

Juniorzy: 

1. Natalia Plata i Dolcetto – łączny wynik 209,568% 



2. Helena Kozłowska i Emol – łączny wynik 209,382% 

3. Tatiana Bierieżnow i Romantica – łączny wynik 206,684% 

 

Juniorzy na kucach: 

1. Natalia Plata i Hot Chocolate/Coednewydd Pepsi – łączny wynik 

210,062% 

2. Weronika Lewandowska i Hojvejs Casmir – łączny wynik 203,492% 

3. Julia Janecka i Muppet – łączny wynik 197,622% 
 

Dzieci na dużych koniach: 

1. Zofia Fragstein-Niemsdorff i Ramiro – łączny wynik 213,465% 

2. Zuzanna Andruszkiewicz i Thoswin Veldhoek – łączny wynik 210,544% 

3. Maja Kucharska i Poezja – łączny wynik 207,380%  

 

Dzieci na kucach: 

1. Julia Kurdziel i Camelot – łączny wynik 213,314% 

2. Julia Maksajda i Dulcamero – łączny wynik 199,109% 

3. Dominika Klimek i Bast – łączny wynik 123,743% (para nie 

zakwalifikowała się do udziału w finale, II półfinał 59,147%) 
 

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w ujeżdżeniu w roku 2020 

odbył się w Zakrzowie w dniach 22 – 24 września.  

W kategorii juniorów młodszych na dużych koniach trzy pierwsze miejsca 

zajęły: 

I m. Weronika Więcek i Blask Aron – łączny wynik 211,975% 

II m. Aleksandra Błachno i Travenort’s Diabolo – łączny wynik 210,267% 

III m. Martyna Baściuk i Przedświt Baraż – łączny wynik 207,507% 
 

W kategorii kuców na pierwszych trzech miejscach uplasowały się: 

I m. Martyna Ossowska i Chester – łączny wynik 212,389% 

II m. Ivette Czok i Eldom – łączny wynik 206,380% 

III m. Nadia Cinal i Kadr Pony Sport – łączny wynik 204,094%  

 

Rok 2020 był rokiem, w którym wszystkie imprezy sportowe 

podporządkowane były pandemii koronawirusa. Skutkowało to całkowitą 

zmianą kalendarza, w tym odwołaniem Igrzysk Olimpijskich oraz zmianą 

terminów czołowych imprez europejskich i organizowanych w Polsce, co 

niewątpliwie utrudniało planowanie startów.  

  

W Mistrzostwach Polski Młodych Koni w Strzegomiu w roku 2020 

wystartowało łącznie 61 koni: 24 konie 4-letnie (18 krajowych i 6 

zagranicznych), 19 koni 5-letnich (11 polskich i 8 zagranicznych), 10 

koni 6-letnich (7 polskich i 3 zagraniczne) oraz 8 koni w Pucharze Polski 



koni 7 – 8 lat. Rok 2020 był pierwszym, w którym prawa startu w 

Pucharze nie miały konie 9-letnie. Zwycięzcy poszczególnych kategorii 

wiekowych to: 

Konie 4-letnie hodowli polskiej Donatan pod Pauliną Tomczak, hod. i 

wł. Remigiusz Makowski, wynik końcowy 204,67%  

Konie 5-letnie hodowli polskiej Biały Kruk dosiadany przez Karolinę 

Mazurek, hod. i wł. Paweł Mazurek, wynik końcowy 230,80%  

Konie 6-letnie hodowli polskiej Hary Hole pokazywany przez Teresę 

Tomaszewską, hod. SK Walewice, wł. Agata Górniak, wynik końcowy 

227,60%  

Konie 4-letnie hodowli zagranicznej Ladykiller z Iloną Janas, hod. 

Holandia, wł. I. Janas, wynik końcowy 202,87%  

Konie 5-letnie hodowli zagranicznej Lari Fari pod Aleksandrą Krywult, 

hod. Niemcy, wł. Dariusz Krywult, wynik końcowy 248,80%  

Konie 6-letnie hodowli zagranicznej Buenos Aires pokazywana przez 

Ingę Bretes, hod. Niemcy, wł. Andrzej Wyglądała, wynik końcowy 

211,80%   

W Pucharze Polski koni w wieku 7–8 lat zwyciężyła Idwinaretto 

dosiadana przez Huberta Jankowskiego, wł. Katarzyna Milczarek, wynik 

końcowy 206,866%   

W dniach 25 – 27 czerwca 2021 r. odbyła się na Hipodromie Sopot 

pierwsza tegoroczna impreza rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski.  

W rywalizacji Pucharu Polski Młodzików na kucach triumfowały: 

1. Iga Fizia i Venus – wynik końcowy 238% 

2. Wiktoria Cwalina i Szogun – wynik końcowy 231,50% 

3. Lena Sławek i Dolly – wynik końcowy 230,50% 
 

W Pucharze Polski Juniorów Młodszych na kucach najlepsze okazały 

się: 

1. Pola Guerquin-Koryzma z Milky Way – wynik końcowy 209,261% 

2. Zuzanna Kunkel i Goldwin Empire’s Power of Nature – wynik 

końcowy 202,322% 

3. Wiktoria Celińska-Spodar i Angel Queen – wynik końcowy 201,565% 

 

Medalistki Mistrzostw Polski Młodzików na kucach to: 

1. Tola Wawrzkiewicz i Halny – wynik końcowy 218,884% 

2. Lena Kobylska i Jacky 35 – wynik końcowy 213,221% 

3. Tatiana Dworacka i Rashmi – wynik końcowy 208,577% 



Mistrzostwa Polski Juniorów na kucach zakończyły się następującym 

wynikiem medalowym: 

1. Veronica Pawluk i D’Artagnan – wynik końcowy 220,208% 

2. Weronika Lewanowska i Hojvejs Casmir – wynik końcowy 210,894% 

3. Ann Van Den Broeck z Langtoftegard Leandro – wynik końcowy 

208,759% 

 

W Mistrzostwach Polski Młodzików na dużych koniach zawodniczki 

uplasowały się następująco: 

1. Aleksandra Rosłańska i Saturn – wynik końcowy 210,372% 

2. Tola Wawrzkiewicz i Lajolie 5 – wynik końcowy 209,221% 

3. Zofia Witczak i Hannibal – wynik końcowy 197,904%  

  

 

 Trener kadry            Komisja KU PZJ  

        Andrzej Sałacki            Monika Słowik  

         Katarzyna Widalska  


