
Kraków, 27 grudnia 2016

Protokół z zebrania Zarządu 
Małopolskiego Związku Jeździeckiego.

Dnia 27 grudnia 2016 roku odbyło się zebranie Zarządu Małopolskiego 
Związku Jeździeckiego w siedzibie MZJ na ul. Na Błonie 15d w Krakowie.

Obecni:
Marta Polaczek-Bigaj
Jagoda Turczyńska
Michał Ziębicki
Jacek Wisłocki
Katarzyna Romanko
Karol Gardulski - videokonferencja

Członek Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Koziarowski

Prezes  Marta  Polaczek-Bigaj  otworzyła  zebranie  i  powierzyła  funkcję  protokolanta  Jagodzie
Turczyńskiej. 

1. Podział zadań w ramach przygotowań do zakończenia sezonu
Członkowie  Zarządu  wstępnie  rozdzielili  między  siebie  czynności  niezbędne  do

zorganizowania zakończenia sezonu.

2. Omówienie wyróżnień za osiągnięcia w sezonie 2016
Zarząd  postanowił  przyznać  wyróżnienia  za  osiągnięcia  w  sezonie  2016  w  kategorii

trenerów, zawodników i osób oficjalnych.

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty z MZSKF
Z uwagi na ograniczoną ilość czasu na zebraniu sprawa została przełożona na kolejne

spotkanie.

4. Zatwierdzenie kalendarza 2017
Zarząd podjął dyskusję na temat przyznania organizacji eOOM. W skokach i ujeżdżeniu

jedynym  organizatorem  który  zgłosił  chęć  organizacji  był  Glinnik  Zaborowski.  Kontrowersje
pojawiły się w związku z zaproponowanym terminem, który zamiast w weekend został zgłoszony w
ciągu tygodnia.  Z uwagi  na to że proponowany termin  zbiega się z  końcem roku szkolnego i
organizator zaproponował dodatkowe udogodnienia dla zawodników Zarząd postanowił przyznać
mu organizację eOOM w ujeżdżeniu i skokach. Eliminacje OOM w WKKW Zarząd przyznał LKJ
Moszna.

Uchwała 109/12/2016
Zarząd MZJ podjął uchwałę o zatwierdzeniu kalendarza 2017.
ZA: 5
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 1

5. Omówienie Regulaminu Kadry Małopolski
Zarząd omówił poprawki do Regulaminu Kadry Małopolski i omówił wstępnie proponowany

skład  Kadry  w  skokach  i  WKKW.  Z  uwagi  na  nieobecność  opiekuna  dyscypliny  ujeżdżenia
przesunięto uchwalenie Regulaminu oraz składu kadry na następne zebranie.



6. Zatwierdzenie Regulaminów Pucharów i Rankingów

Odczytano ostateczny kształt Regulaminów Pucharów i Rankingów w ujeżdżeniu, skokach
przez przeszkody i WKKW. Regulamin Rankingu MZJ z rajdach został uchwalony wcześniej na
lata 2016 i 2017. 

Uchwała 110/12/2016
Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Rankingu i  Pucharu Małopolski w skokach
przez przeszkody w sezonie 2017. 

ZA: 5
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 1

Uzasadnienie:
Regulamin  Rankingu  i  Pucharu  MZJ  w  skokach  przez  przeszkody  nie  był  aktualizowany  od
długiego czasu i odbiegał swoimi regułami od realiów zawodów w których uczestniczą jeźdźcy z
Małopolski. Wprowadzenie kategorii OPEN w Pucharze, która wpisała się już od kilku sezonów w
Mistrzostwa Małopolski,  ma na celu spopularyzowanie jeździectwa i  uatrakcyjnienie rywalizacji.
Daje ona szansę walki o miejsca w pucharze osobom startującym w niskich klasach konkursów. 
Ranking został oparty o zasady rozgrywania rankingu PZJ.

Uchwała 111/12/2016
Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Rankingu Małopolski WKKW w sezonie 2017. 

ZA: 5
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 1

Uzasadnienie:
Regulamin Rankingu MZJ w WKKW nie był aktualizowany od długiego czasu i odbiegał swoimi
regułami  od  realiów zawodów w których  uczestniczą  jeźdźcy  z  Małopolski.  Przede  wszystkim
regulamin  nie  uwzględniał  odrębnych  tabel  punktowych dla  konkursów 2*  i  3*.  Wprowadzenie
kategorii OPEN oraz młodzików ma na celu spopularyzowanie dyscypliny WKKW i uatrakcyjnienie
rywalizacji.  Ten ostatni  cel  był  też podstawą wyodrębnienia kategorii  OPEN, która daje szansę
walki o miejsca w rankingu osobom startującym w niskich klasach konkursów. 

Uchwała 112/12/2016
Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminów Rankingu i Pucharu Małopolski w ujeżdżeniu
w sezonie 2017. 

ZA: 5
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 1

Uzasadnienie:
Regulaminy Rankingu i Pucharu MZJ w ujeżdżeniu nie były aktualizowane od długiego czasu i
odbiegały  swoimi  regułami  od  realiów  zawodów w  których  uczestniczą  jeźdźcy  z  Małopolski.
Przede wszystkim regulaminy nie uwzględniały odrębnej tabeli punktowej dla konkursów klasy D.
Wprowadzenie  kategorii  OPEN  w  pucharze  ma  na  celu  spopularyzowanie  dyscypliny  i
uatrakcyjnienie  rywalizacji  daje  ona  również  szansę  walki  o  miejsca  w  pucharze  osobom
startującym w niskich klasach konkursów. 




