
KOMISJA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY  

POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

 

 

SPRAWOZDANIE   

z działalności Komisji za okres 31 sierpnia 2021 roku – 31 lipca 2022 roku. 

 

Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży PZJ w okresie 01.11.2020 – 31.07.2021 roku pracowała w składzie: 

• Marta Stołowska-Lubońska – przewodnicząca, 

• Katarzyna Kokowska – członek komisji 

• Leszek Pawlak – sekretarz 

 

Kaja Kaczurowska- Wawrzkiewicz, po wyborze na stanowisko Wiceprezesa Zarządu zrezygnowała z 

członkostwa w Komisji.  

Dnia 12.10.2021, Zarząd powołał na Sekretarza Komisji Leszka Pawlaka. 

W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie Komisja DiM PZJ podjęła w trybie elektronicznym 5 

uchwał. 

Dnia 22.11.2021 odbyła się konferencja Sportu Dzieci i Młodzieży, w trybie online w której udział wzięło 

35 osób. Omówiono bieżące problemy sportu młodzieżowego oraz kierunki zmian w przepisach i 

regulaminach DiM, OOM. Przedstawiony został plan zorganizowania nowej imprezy - Młodzieżowy 

Drużynowy Puchar Polski w kategorii kuców i dużych koni, która w przyszłości mogłaby być zaliczana do 

systemu sportu młodzieżowego. Dyskutowano także o zaprzestaniu rozgrywania Pucharu Polski na 

małych koniach, ze względu na powtarzającą się niską frekwencję w tej grupie. 

 W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie Komisja prowadziła prace nad zmianami i nowelizacją 

szeregu regulaminów pozostających w kompetencjach Komisji: 

• Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Dzieci i Młodzieży  

• Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2021  

• Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni.  

 

Podstawowymi zadaniami członków Komisji było:  

- współpraca z Trenerem Kadr Młodzieżowych min. podczas zgrupowania preselekcyjnego w skokach 

przez przeszkody w Jakubowicach oraz w kwestii nominacji do Kadry Narodowej Juniorów Młodszych 

na kucach, 

- odpowiadanie na zapytania zainteresowanych odnośnie systemu kwalifikacji do MP, PP, OOM,  

- odpowiadania na zapytania dotyczące interpretacji obowiązujących regulaminów, 



- współpraca z pracownikami Biura PZJ w zakresie akceptowania Propozycji zawodów oraz 

przygotowania listy zakwalifikowanych do udziału w OOM, 

- współtworzenie dokumentu dla Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego I Sportu, 

Departamentu Sportu Wyczynowego odnośnie Systemu Sportu Młodzieżowego  

- zbieranie uwag od uczestników, organizatorów i osób oficjalnych zaangażowanych w pracę przy 

zawodach w kategoriach młodzieżowych, w celu wprowadzania korekt do regulaminów na 2023 rok, 

 

 

Przewodniczący Komisji Skoków PZJ: 

           Marta Stołowska-Lubońska   


