Jak co roku, tym razem 10 stycznia 2018, odbyła się Gala Mistrzów W-MZJ, która uroczyście
podsumowywała sezon 2017. Dziękujemy wszystkim sponsorom, zawodnikom, trenerom, rodzicom,
przedstawicielom klubów, organizatorom imprez, statystkom, dziennikarzom oraz przyjaciołom za tak
liczne przybycie! Jak co roku mieliśmy szansę podziękować za współpracę naszym sponsorom czyli
Polskiemu Związkowi Hodowli Koni, Grupie Krotoski-Cichy Audi oraz firmie DIM S.A.
Podsumowaliśmy też osiągnięcia zawodników i klubów zrzeszonych w naszym związku w roku 2017 a
przyznam, że jest się czym chwalić. Razem nasi zawodnicy reprezentujący Ujeżdżenie, Skoki,
WKKW, Powożenie, Reining i Parajeździectwo zdybli 45 medali na imprezach rangi Mistrzostw Polski,
Pucharu Polski, Halowego Pucharu Polski w tym 16 złotych, 13 srebrnych i 16 brązowych! To
oznacza, że zdobyliśmy 23% wszystkich możliwych medali a zawodnicy Ujeżdżenia 42%! Brawo.
Tak dobre wyniki stawiają W-MZJ na pierwszym miejscu w Polsce w kategoriach olimpijskich czyli
Ujeżdżenie, Skoki i WKKW wśród wszystkich województw wyprzedzając Wielkopolskie i Łódzkie. W
Ujeżdżeniu nasi zawodnicy są najlepsi w kraju pod kątem liczby zdobytych medali, w Skokach udało
się nam zdobyć II miejsce (wyprzedzają nas tylko zawodnicy województwa Wielkopolskiego) zaś w
Jak co roku na Galę Mistrzów zapraszani są tylko zawodnicy, którzy zdobyli medale na MŚ lub ME,
MP, PP, HPP, HPWiM lub MWiM. W tym roku na podstawie rankingów przygotowanych przez Pana
Leszka Doraczyńskiego zaproszenia wysłaliśmy aż do 124 zawodników z 42 klubów jeździeckich!
Wszyscy zawodnicy otrzymali od Zarządu W-MZJ specjalne dyplomy i nagrody za osiągnięcia i
reprezentowanie naszych barw na zawodach i mistrzostwach. Warto podkreślić, że w skokach
Julianna Suska na koniu Tokajer 8 z KS Euro Holding Warszawa zdobyła brązowy medal Mistrzostw
Europy drużynowo co było największym osiągnięciem naszych zawodników na arenie
międzynarodowej.
Nowością jaką przygotowaliśmy i prezentowaliśmy po raz pierwszy były Rankingi W-MZJ za rok 2017,
które zostały sporządzone w oparciu o liczbę zdobytych medali na zawodach MŚ lub ME, MP, PP,
HPP, HPWiM lub MWiM. W przypadku tej samej liczby medali decydowała ranga imprezy a następnie
wszechstronność. Poniżej znajdą Państwo rankingi wszystkich naszych zawodników w podziale na
kategorie wiekowe.
Najlepsi zawodnicy z najlepszych w 2017 to w kategorii TOP OPEN to:
I miejsce Martyna Ufnal (ujeżdżenie i skoki) z KJ Hippica Polonia Słupno (razem 6 medali w tym 3
złote);
II miejsce Ewa Golubińska (ujeżdżenie) z KJ Plejada Stefanówka (5 medali w tym 2 złote)
III miejsce Juliana Suska (skoki) z KJ Euro Holding Warszawa (4 medale w tym 3 złote i brązowy
ME)
IV miejsce Wiktoria Okupny (skoki i WKKW) z SSKJ Grobice (4 medale w tym 1 złoty)
V miejsce Milena Dobkowska (skoki) z Stow. WKJ Warszawa (3 złote medale)
VI miejsce Natalia Stefańska (skoki) z JKS DiM Sp. z o.o. Warszawa (3 medale w tym 2 złote)
VII miejsce Natalia Kotyra (skoki, ujeżdżenie i WKKW) z SSKJ Grobice (3 medale w tym 2 złote)
VII miejsce Krystyna Pilkiewicz (skoki) z JKS Equita Świętochów (3 medale w tym 2 złote)
IX miejsce Zofia Baran (ujeżdżenie) bpk MAZ (3 medale w tym 2 złote)
X miejsce Alicja Markiewicz (skoki) z UKS Primo Kozery (3 medale w tym 2 złote)

XI miejsce Pola Zdybicka (ujeżdżenie) bpk MAZ (3 medale w tym 1 złoty)
XII miejsce Żaneta Zwierzyńska (skoki) z KJ Aromer Józefin (3 srebrne medale)
XIII miejsce Aurelia von Mauberg (ujeżdżenie i skoki) z KJ Aromer Józefin (2 srebrne medale i 1
brązowy)

