Porządek obrad konferencji organizacyjno – szkoleniowej Polskiego Związku
Jeździeckiego dyscypliny skoków
W A R S Z A W A – Torwar ; 12 marca 2010, początek godz. 18.00
1. Otwarcie konferencji, przyjęcie programu, sprawy organizacyjne (ref. Przewodniczący
Komisji Skoków – K.Koziarowski, V-ce Prezes PZJ ds. Sportowych – T.Mossakowski).
2. Omówienie wyników sezonu 2009: oficjalne starty reprezentacji, starty klubowe
(indywidualne) oraz szkolenia, w tym ogólna ocena sportowa i organizacyjna sezonu
2009 roku (K.Koziarowski, R.Wassibauer).
3. Omówienie krajowego rankingu zawodników za sezon 2009. Ewentualne uwagi i
propozycje dot. zasad prowadzenia rankingu w roku 2010. (K.Koziarowski K.Rychlik).
4. Informacja dotycząca spraw opieki weterynaryjnej, paszportów koni, przepisów
transportowych oraz omówienie wyników badań antydopingowych koni w sezonie 2010
(J.Okoński).
5. Informacja dotycząca bieŜących spraw organizacyjnych Polskiego Związku
Jeździeckiego. Przyszłość jeździectwa w wymiarze sportu kwalifikowanego, w
kontekście wdraŜanej polityki dotowania sportu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
(M.Szczypiorski).
6. Przedstawienie programu działania Komisji Skoków na najbliŜszy okres, ze
szczególnym uwzględnieniem roku 2010 (K.Koziarowski).
7. Informacja o planowanych szkoleniach i doszkalaniach: zawodników, sędziów,
gospodarzy toru oraz delegatów technicznych (K.Koziarowski).
8. Omówienie centralnego kalendarza zawodów krajowych oraz planu startów
zagranicznych reprezentacji planowanych w roku 2010 (K.Koziarowski, R.Mrugała,
B.Szymborski, R.Wassibauer).
9. Informacja i omówienie wprowadzonych zmian w regulamine dyscypliny skoków
(K.Koziarowski, K.Niecko).
10. Udział polskiej reprezentacji we współzawodnictwie „MEYDAN FEI Nations Cup Top
League 2010” oraz w Mistrzostwach Świata w Skokach (Światowe Igrzyska Jeździeckie
– WEG), Kentucky’ 2010. (K.Koziarowski, M.Szczypiorski, R.Wassibauer).
11. Przedstawienie składu Kadry Narodowej Seniorów, MłodzieŜowej, Juniorów, Juniorów
Młodszych /Dzieci/ na rok 2010 oraz koncepcji opieki szkoleniowej nad zawodnikami
szkolenia centralnego. Informacja o uroczystości wręczenia nominacji do Kadry
Narodowej podczas zawodów na warszawskim Torwarze (K.Koziarowski + trenerzy
Kadry Narodowej).
12. Informacja o wdraŜaniu systemu szkolenia i doszkalania kadr w jeździectwie
(W.Pruchniewicz, M.Szczypiorski).
13. Sprawy zabezpieczenia finansowego /budŜet/ dyscypliny na rok 2010 oraz omówienie
ogólnej sytuacji finansowej PZJ, w tym sprawy sponsoringu (M.Szczypiorski).
14. Sprawy dot. organizacji zawodów szczebla centralnego, w tym umowy z organizatorami
zawodów. Zasady zgłaszania zawodów do centralnego kalendarza imprez PZJ na lata
następne (K.Koziarowski, M.Wróblewski, M.Szczypiorski).
15. Sprawy róŜne i wniesione, wolne wnioski.
Po kaŜdym z proponowanych punktów konferencji planowana jest dyskusja oraz pytania do
prelegenta.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi punktami konferencji będzie dostępna herbata lub kawa.
Z Ŝyczeniami miłych i owocnych obrad.
UWAGA podczas zawodów na Torwarze będą wręczane nominacje do Kadry Narodowej na rok
2010 (tylko w dyscyplinie skoków) oraz planujemy uhonorowanie zawodników – zwycięzców
rankingów w dyscyplinie skoków za sezon 2009 (seniorzy – trzy pierwsze miejsca , pozostałe
kategorie tylko zwycięzcy). Szczegółowa informacja zostanie przedstawiona podczas konferencji.

