
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 

 

Pomimo panującej pandemii COVID od początku sezonu 2021, kadrze udało się 

zorganizować kilka wyjazdów na zawody rangi międzynarodowej i krajowej. 

Poza tym odbyły się zgrupowania i liczne konsultacje ujeżdżeniowe w klubach 

zawodników, jak i w stajni trenera. 

 

Z wyjazdów międzynarodowych udało się zacząć od CPEDI3* Doha (luty), w 

którym wystartowały 3 pary uzyskując wyniki na poziomie od 57-69%. 

Następny wyjazd odbył się do Mannheim (maj) wystartowały 3 pary uzyskując 

wyniki na poziomie od 60-67%. 

Kolejnym wyjazdem było Monachium (maj), gdzie wystartowały 2 pary 

uzyskując wyniki od 66-72%. W tym samym terminie odbyły się również 

krajowe zawody w Drzonkowie, wystartowały 3 pary uzyskując wyniki od 60-

68%. Ostatnim startem w I półroczu był wyjazd do Somma Lombardo 

(czerwiec), wystartowały 2 pary uzyskując wyniki od 65-73%. 

 

Dodatkowo w tym czasie odbyły się dwa zgrupowania dla całej Kadry 

Narodowej. Pierwsze odbyło się na początku maja w Lesznie, dzięki czemu 

udało się popracować kilka dni z zawodnikami przed startem na prestiżowych 

zawodach w Mannheim. 

Drugie zgrupowanie odbyło się w czerwcu w Klubie “Centurion”, przed 

wyjazdem do Włoch, gdzie startujące zawodniczki uzyskały swoje życiowe 

wyniki. 

 

W drugiej połowie roku postawiliśmy na pracę szkoleniową we własnych 

klubach, gdzie trener kadry konsultował pracę zawodników online.  

Po krótkiej przerwie dla koni i zawodników, zostało zorganizowane kolejne 

zgrupowanie dla całej Kadry Narodowej, przygotowujące zawodników do 

udziału w Mistrzostwach Polski w Paraujeżdżeniu 2021 w Zakrzowie. 

 

Podczas Mistrzostw Polski zawodnicy Kadry Narodowej swoją formę 

przedstawiali następująco: 

1. Monika Bartyś uzyskując wyniki na poziomie 68-72% zajęła 1 

miejsce 

2. Maciej Bigaj uzyskując wyniki na poziomie 67-71% zajął 2 

miejsce 



3. Magdalena Cycak uzyskując wyniki na poziomie 68-70% zajęła 3 

miejsce 

4. Bartosz Kabaciński uzyskując wyniki na poziomie 67-71% zajął 4 

miejsce   

5. Dominik Ast uzyskując wyniki na poziomie 66-71% zajął 5 

miejsce 

6.  Dominika Pączek uzyskując wyniki na poziomie 61-64% zajęła 7 

miejsce. 

 

 

Dwoje zawodników Monika Bartyś i Magdalena Cycak w sezonie 2021 

odnotowały bardzo duży postęp wynikowy.  

Magdalena Cycak Doha dwukrotnie drugie miejsce, Mannheim dwukrotnie 

trzecie. Bardzo dobre wyniki Monachium osiągając na tych zawodach ponad 

70% 

Monika Bartyś każdym startem w Monachium uzyskiwała punktowane wyniki. 

Na zawodach w Somma Lombardo bezkonkurencyjnie wygrała całą rundę IV 

poziomu uzyskując wyniki do 73%. 

Pozostali kadrowicze uzyskiwali dobre wyniki na zawodach krajowych i 

Mistrzostwach Polski. Na wyróżnienie zasługują wyniki MP Macieja Bigaj w 

finale, Bartosz Kabaciński i Dominik Ast.  

W MP piątka zawodników uzyskała wyniki ponad 70% w konkursie finałowym. 

 

Dominika Pączek z powodu kontuzji konia Jantar, wystartowała na koniu Chou 

chou, z którym jeszcze nie do końca się zgrała. Jednakże para robi coraz 

większe postępy i daje to perspektywy na lepsze wyniki w przyszłym sezonie. 

 

Do końca roku planujemy zorganizować jeszcze jedno zgrupowanie dla całej 

kadry, które ponownie miałoby odbyć się w ośrodku Centurion w dniach 19-

21.11.2021r.  

 

 

Z pozdrowieniami  

Trener Kadry 

Jarosław Poręba 

 


