
Sprawozdanie z działalności Komisji WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego 

za okres 01-2021 do 07-2022 

 

Komisja WKKW PZJ powołana w końcówce roku 2019 r pracowała w od stycznia do września 

2021 roku w zatwierdzonym przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego składzie: 

1. Marcin Kamiński– przewodniczący 

2. Marek Jodko 

3. Henryk Święcicki   

 

Komisja na początku roku wprowadziła konieczne zmiany do regulaminów  rozgrywania zawodów 

WKKW. 

Dla działającej w tamtym okresie komisji głównym celem było wsparcie sztabu szkoleniowego 

składającego się z trenerów Marcina Konarskiego oraz Andreasa Dibowskiego w przygotowaniach 

do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.  

Komisja spotkała się na formalnych posiedzeniach od stycznia do września czterokrotnie. 

Posiedzenia te odbywały się w trybie online.   

Oprócz tych formalnych posiedzeń członkowie komisji spotykali się na zgrupowaniach kadry 

narodowej w Lesznie oraz Baborówku 

Członkowie komisji przygotowali na prośbę Zarządu ubezpieczenie koni startujących w Igrzyskach.  

Zawodnicy WKKW startujący w Tokio ukończyli drużynowo Igrzyska na 13 miejscu indywidulane 

najlepsza polska para zajęła 29 miejsce.     

Komisja w związku z rezygnacją Marcina Konarskiego z dniem 3 sierpnia 2021 z funkcji trenera 

kadry narodowej Seniorów i następnie jego odwołaniem z tym samym dniem przez Zarząd PZJ 

zgodnie z regulaminem funkcjonowania Komisji w osobie jej przewodniczącego przejęła część 

obowiązków trenera KN.  

Przewodniczący komisji kontynuował przygotowania do startów zaplanowanych do końca sezonu 

2021.  

Najważniejszym z nich były zaplanowane starty w ME Avenches – na które planowano pary – 

Małgorzata Korycka Canavalencia, Kamil Rajner Gouverner, Paweł Warszawski Lucinda, Mateusz 

Kiempa – Libertina decyzje o starcie miały zostać podjęte po startach kontrolnych zawodników w 

Haras de Pin, Strzegomiu i  Sopocie) 

 

Na skutek kontuzji koni oraz zawodnika ostatecznie w ME w Avenches wystartowała Małgorzata 

Korycka która miała niestety upadek na krosie.    

 

Poza startami powyżej wymienionymi planowane było  uczestnictwo zawodników w startach w 

finale PP w Baborówku, w CCI 4*, w Lignieres CCI4*, Strzegom Autumn Festiwal CCI4*S i CCI3L 

w Pratoni.  

 

Komisja WKKW PZJ powołana w październiku 2021 r pracowała w zatwierdzonym przez Zarząd 

Polskiego Związku Jeździeckiego składzie: 

1. Marcin Konarski– przewodniczący 

2. Joanna Mandecka-Turczyńska 

3. Tomasz Mossakowski  

4. Marek Jodko  

5. Mirosław Mielniczuk  

 

Członkowie  Komisji  WKKW spotkali się trzykrotnie podczas zawodów zapraszając do udziału w 

spotkaniach trenerów kadry narodowej p. Bogdana Jareckiego oraz p. Artura Społowicza. Poza tym 



bieżące sprawy omawiane były na spotkaniach online a prace  Komisji WKKW prowadzone były 

drogą elektroniczną. 

 

Komisja pracowała nad: 

- regulaminem prac komisji sportowych PZJ 

- regulaminem rozgrywania zawodów krajowych WKKW  

- regulaminem kadry narodowej oraz systemem powoływania zawodników do kadry 

narodowej 

- regulaminem OOM 

- poszerzeniem grup wiekowych w konkurencji WKKW - wprowadzono grupę “dzieci na 

koniach” 

- interpretacją “systemu sankcji” obowiązującego w przepisach międzynarodowych na 

potrzeby zawodów krajowych 

- przepisami dotyczącymi osób oficjalnych w części dotyczącej WKKW 

- członek Komisji WKKW Tomasz Mossakowski przygotował prezentację na potrzeby 

szkolenia sędziów przeszkodowych, która została zamieszczona na stronie internetowej PZJ 

 

na wniosek trenerów Kadr Komisja rekomendowała Zarządowi PZJ pary do powołania do kadry 

narodowej na podstawie osiąganych przez nie wyników, zgodnie z zapisami w obowiązującym 

regulaminie kadry i reprezentacji.  

 

Komisja WKKW zatwierdziła listę kandydatów na promotorów gospodarzy toru i delegatów 

technicznych PZJ przedstawiła ją Zarządowi PZJ 

 

Konferencja konkurencji wraz z podsumowaniem za rok 2021 odbyła się w dniu 8 stycznia  2022 r. 

podczas szkolenia dla  sędziów, gospodarzy toru i delegatów technicznych w Strzegomiu. a dla 

osób nie mogących wziąć udziału osobiście w konferencji,  była  transmitowana online. 

 

Komisja dostrzega problemy związane z coraz mniejszą liczbą młodzieży startującej w konkurencji 

WKKW oraz problem z dostępnością konkursów niskich klas podczas całego sezonu. 

Aktualnie prowadzone są prace nad stworzeniem programu popularyzującego WKKW. Planowany 

jest również powrót do spotkań z organizatorami zawodów oraz koordynacji kalendarza. 

  


