PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
WARSZAWSKO – MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
nr ZP/04/2022
z dnia 11.04.2022
W posiedzeniu udział wzięli:
Patrycja Kaczorowska – Prezes Zarządu W-MZJ
Agnieszka Guzowska – v-ce Prezes Zarządu ds. organizacyjnych
Jan Kamiński – v-ce Prezes Zarządu ds. sportu
Agnieszka Dąbrowska – członek Zarządu W-MZJ
Dominika Kraśko – członek Zarządu W-MZJ
Michał Pilkiewicz – skarbnik, członek Zarządu W-MZJ

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej W-MZJ: Ewa Hadała – Mikołajczuk
Zaproszeni goście: brak
Posiedzenie prowadził(a): Patrycja Kaczorowska
Protokołował: Michał Pilkiewicz
W okresie od ostatniego posiedzenia (17.03.2022) Zarząd W-MZJ nie głosował uchwał drogą
elektroniczną.

Podczas posiedzenia Zarząd obradował nad następującymi zagadnieniami:
1. Omówiono temat zwrotu dla 10 klubów po 150 zł w związku z nadpłatą dokonaną w 2021 za składki
członkowskie na rok 2022 (zamiast 250 zł zgodnie z cennikiem wpłacono 400 zł). Nadpłaty zostaną
zwrócone na konto po potrąceniu opłaty manipulacyjnej.
2. Omówiono temat dofinansowania startu zawodników Kadry Mazowsza w HPWiM. Zgodnie z
przyjętym budżetem na rok 2022 kwoty za wpisowe będą wypłacane organizatorom zawodów lub
zawodnikom po potwierdzeniu przez Agnieszkę Guzowską.
3. Omówiono temat związany ze zmianą barw klubowych zawodniczki W-MZJ. Odpowiednie
informacje związane z formalnym dalszym procedowaniem tej sprawy zostaną przekazane obu
stronom – zawodnikowi i klubowi.
4. Omówiono temat prośbę klubu Szarża związaną z organizacją odznak Jeżdżę Konno. Biuro W-MZJ
przekaże pisemną odpowiedź w tej sprawie.
5. Omówiono temat regulaminu Młodzieżowego Drużynowego Pucharu Polski OOM 2022 w skokach
organizowanego przy OOM. W-MZJ zwróci się do PZJ oraz Komisji DiM z prośbą o przygotowanie
identycznego regulaminu dla drużyn w ujeżdżeniu oraz przekaże regulamin do widomości
pozostałych OZJ.
6. Omówiono temat zmiany terminu kwalifikacji w skokach do OOM tak aby uniknąć konfliktu terminu
z kwalifikacjami WKKW do OOM. Trwają rozmowy z organizatorami w sprawie ustalenia terminu, za
które odpowiedzialna jest Agnieszka Dąbrowska.
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Zarząd podjął następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/04/2022 z dnia 11.04.2022:
Zarząd zatwierdza od dnia 11.04.2022 r. możliwość startu konia na zawodach towarzyskich W-MZJ
dwa razy w konkursach zwykłych i dwa razy w pony games.
W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 6
Głosowanie: ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 0.
Uchwała przyjęta.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Patrycja Kaczorowska / Agnieszka Guzowska.

2. Uchwała nr 2/04/2022 z dnia 11.04.2022:
Zarząd zatwierdza zmiany doprecyzowujące w regulaminie Mistrzostw Warszawy i Mazowsza,
Pucharu Mazowsza Amatorów oraz Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza, Halowego Pucharu
Mazowsza Amatorów na rok 2022. Regulamin zostanie umieszczony na stronie W-MZJ.
W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 6
Głosowanie: ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 0.
Uchwała przyjęta.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Patrycja Kaczorowska / Agnieszka Guzowska.
3. Uchwała nr 3/04/2022 z dnia 11.04.2022:
Zarząd postanawia przyjąć zasady kwalifikacji drużyn i zawodników do drużyny reprezentującej WMZJ w Polskiej Lidze Jeździeckiej w roku 2022. Zgłoszenie do rozgrywek poszczególnych etapów PLJ
Drużyny W-MZJ w składzie 3-4 osób na każdą kwalifikację będzie się odbywało zgodnie z
regulaminem PLJ. Skład drużyny na podstawie nadesłanych zgłoszeń wybierać będzie komisja WMZJ składająca się z członków zarządu W-MZJ i członków Rady Trenerów W-MZJ. Zgłoszenia do
drużyny należy nadsyłać drogą mailową do biura związku co najmniej 2 tygodnie przed zawodami.
Ponieważ konkursy PLJ będą rozgrywane na poziomie 120 cm, jednym z kryteriów powołania do
startów pary będzie legitymowanie się minimum 3 zerowymi przejazdami w konkursie klasy N (w
przypadku konkursów dwufazowych liczą się obydwie fazy) w okresie od 01.01.2021 r. do daty
zgłoszenia.
W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 6
Głosowanie: ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 0.
Uchwała przyjęta.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Patrycja Kaczorowska / Agnieszka Guzowska.
4. Uchwała nr 4/04/2022 z dnia 11.04.2022:
Zarząd postanawia dofinansować starty drużyny W-MZJ w Polskiej Lidze Jeździeckiej 2022 w postaci
wpisowego na zawody bez boksu dla wszystkich zawodników z drużyny W-MZJ i przekazania
czapraków z logiem W-MZJ.
W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 6
Głosowanie: ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 0.
Uchwała przyjęta.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Patrycja Kaczorowska / Michał Pilkiewicz.
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5. Uchwała nr 5/04/2022 z dnia 11.04.2022:
Zarząd W-MZJ podejmuje uchwałę o zgłoszeniu do rozgrywek Młodzieżowego Drużynowego
Pucharu Polski OOM 2022 w skokach (MDPP) drużyn W-MZJ zgodnie z regulaminem MDPP. Zasady
kwalifikacji i wybór zawodników do drużyny W-MZJ odbędzie się po eliminacjach do OOM na
podstawie startów par od 01.01.2022. Kryterium kwalifikacyjnym będzie liczba bezbłędnych
przejazdów w konkursach 90 cm na kucach do 141 cm i w konkursach 100 cm na kucach do 148 cm,
oraz w konkursach 110 i wyżej na dużych koniach. Za przygotowanie propozycji powołań
odpowiada Agnieszka Guzowska.
W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 6
Głosowanie: ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 0.
Uchwała przyjęta.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Agnieszka Guzowska.
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