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Sprawozdanie Komisji Koordynacyjnej
Polskiego Związku Hodowców K oni – Polskiego Związku Jeździeckiego
za okres od 27 stycznia 2009 do 8 listopada 2010.
Komisja Koordynacyjna PZHK-PZJ na kadencję 2008-2012 została powołana odpowiednimi
uchwałami zarządów obu związków desygnującymi swoich członków do komisji.Na
przewodniczącego komisji z wyznaczono członka zarządu PZJ Krzysztofa Ferensteina, na
zasadzie kadencyjności przewodniczących ( w poprzedniej kadencji funkcję tę pełnił Bogdan
Kuchejda - PZHK).
Zarząd PZJ poprosił kol.Tadeusza Głoskowskiego, aby nie będąc członkiem zarządu PZJ
zechciał być członkiem Komisji Koordynacyjnej z ramienia PZJ.
Komisja ukonstytuowała się na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2009 w
następującym składzie:
Krzysztof Ferenstein – Przewodniczący (PZJ)
Krzysztof Tomaszewski – sekretarz (PZJ)
Tadeusz Głoskowski (PZJ)
Bogdan Kuchejda (PZHK)
Tomasz Siergiej – PZHK
Grzegorz Orliński – PZHK

Komisja wyznaczyła sobie podstawowe kierunki działania:
1/ stały monitoring przebiegu kwalifikacji do MPMK,
2/ dokonywanie podsumowań zakończonych edycji MPMK,
3/ doskonalenie zasad (regulaminu) rozgrywania MPMK,
4/ koordynacja udziału koni polskiej hodowli w Mistrzostwach Świata MK,
5/ koordynacja i monitoring procesu unifikowania dokumentacji identyfikacyjnej i
rejestracyjnej koni w ramach jednego paszportu PZHK-PZJ,
6/ koordynowanie działań biur obu związków na rzecz wzajemnej dostępności danych
rejestracyjnych koni, hodowców i właścicieli PZHK i PZJ,
7/ kontynuowanie działań na rzecz tworzenia kompatybilnej bazy danych w ramach
uŜytkowanych systemów elektronicznych PZHK i PZJ,
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8/ rozpatrywanie wniosków środowiska hodowców i jeździeckiego środowiska sportowego w
zakresie doskonalenia współpracy obu związków, upraszczania i ujednolicania
obowiązujących procedur w obu związkach w interesie postępu hodowli i sportu
jeździeckiego.
W minionym okresie obecnej kadencji komisja odbyła 6 posiedzeń plenarnych, 1 robocze i 5
konsultacji z uŜyciem środków łączności elektronicznej ( Internet).
W zebraniach plenarnych uczestniczyli stale przedstawiciele biur obu związków; ze strony
PZHK p.Anna Cuber, ze strony PZJ p.Michał Wróblewski.
Zebrania odbyły się:
- 27.01.2009
- 5.05.2009.
-15.08.2009. /Łąck, w czasie MPMK-B/
- 6.10.2009.
- 27.11.2009.
26.01.2010.
Ponadto odbyto 5 konsultacji przy pomocy poczty elektronicznej i podjęto decyzje
organizacyjne dotyczące:
- objęcia patronatem zawodów mistrzowskich młodych koni w rajdach długodystansowych
/16.04.2010/
- zatwierdzenie koni na MŚw.MK – A Verden /24.06.2010./
-przyznanie dodatkowej kwalifikacji młodych koni w skokach w Łobzie / 16.07.2010/
-przyznanie dodatkowej kwalifikacji młodych koni w skokach w Damasławku / 29.07.2010./
-zatwierdzenie koni na MŚMK-B Lanaken / 25.08.2010/

W związku z omawianą tematyką na zebrania byli zapraszani goście komisji:
Prezes PZJ Marcin Szczypiorski, dyrektor biura PZHK Andrzej Stasiowski, przewodniczący
komisji skoków Krzysztof Koziarowski, współpracujący z komisją p.Hubert Szaszkiewicz,
pracownicy biura PZJ p.Milena Barszczewska, p.Konrad Rychlik
Po kaŜdej z edycji MPMK komisja dokonywała podsumowania ich przebiegu i rozpatrywała
wnioski komisji sportowych, wnioski biur obu związków lub dyskutowała własne propozycje
co do korekt lub zmian w regulaminie rozgrywania MPMK.
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Komisja podzieliła pogląd części środowiska hodowców i uŜytkowników koni, Ŝe regulamin
MPMK w wkkw nie spełnia wszystkich kryteriów i wymagań tej imprezy i podjęła
zobowiązanie do szczególnie wnikliwego rozpatrzenia zasad kwalifikowania i rozgrywania
MPMK w wkkw.
W regulaminie na rok 2010 znalazły się zmienione zasady kwalifikacji i przeprowadzenia
MPMK w wkkw, co było poprzedzone wnikliwymi analizami oraz dyskusją z udziałem
członków komisji wkkw PZJ, jak równieŜ oparto się na opiniach osób z poza tych komisji
min p.Władysława Byszewskiego.
Bardzo waŜne decyzje Komisji dotyczyły zmiany zasad przebiegi MPMK w ujeŜdŜeniu i
skokach w ten sposób, Ŝe ustanowiono edycję dla koni hodowli zagranicznej pod nazwą
Mistrzostwa Polski Młodych Koni Hodowli Zagranicznej.Celem takiej modyfikacji
regulaminu było podniesienie rangi udziału koni hodowli zagranicznej w MPMK, lepsza
prezentacja importowanego materiału hodowlanego do Kraju, podniesienie poziomu
porównawczych grupy koni hodowli polskiej i zagranicznej, uszanowanie zaangaŜowania
właścicieli koni hodowli zagranicznej, jak równieŜ promocje najlepszych koni tej grupy.
Drugim tematem było objęcie patronatem przez PZHK i PZJ nowej grupy koni i dyscypliny tj
rajdów długodystansowych.Od roku 2010 dyscyplina ta ma oficjalne Mistrzostwa Młodych
Koni w kategorii 4-, 5- i 6-latków.W roku 2009 odbyły się pierwsze nieoficjalne takie
zawody, a obecnie mają one juŜ wymiar oficjalnej imprezy mistrzowskiej.
W zakresie działań umoŜliwiających wzajemną dostępność danych identyfikacyjnorejestracyjnych z zasobów PZHK i PZJ, następstwem wypracowanych decyzji jest to, Ŝe oba
biura umoŜliwiają sobie dostępność do bazy danych koni, wyników sportowych koni
będących w zasobach PZJ i jeździeckich związków wojewódzkich, korekt danych
rejestracyjnych i identyfikacyjnych.
Biuro PZJ przeprowadziło modernizację swojego elektronicznego systemu ewidencyjnego,
który jest teraz kompatybilny z systemem PZHK i ma to kapitalne znaczenie wobec
wprowadzenia od 2009 roku jednego dokumentu identyfikacyjnego dla obu związków.
Ponadto PZJ modyfikuje swoją sieć elektroniczną w ten sposób, Ŝe biura wojewódzkich ZJ
mają informatyczną łączność z działem rejestracji biura PZJ.
W czasie trwania MPMK trzykrotnie były organizowane spotkania członków komisji ( 1 raz
w KsiąŜu 1 raz we Wrocławiu w ujeŜdŜeniu i 1 raz w Łącku w skokach) z zagranicznymi
sędziami zaproszonymi do sędziowania polskich koni.

Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej P Z H K – P Z J

_____________________________________
Krzysztof Ferenstein

8.listopada 2010.
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