Harmonogram planowanych działań - Planowane starty główne Dzieci,
Juniorów, Młodych Jeźdźców i Juniorów na kucach w roku 2018
Wyłonienie Kadry Narodowej w młodzieżowych grupach wiekowych nastręcza problemów innej
natury niż w przypadku seniorów. Pary zmieniają kategorię co trzy lata, co powoduje wymianę
średnio jednej trzeciej składu kadry w danej grupie wiekowej. Ponadto z wiekiem jeźdźca w parze
idą wzrastające wymagania także w stosunku do koni, co powoduje wykluczenie kilku kolejnych par.
Jeśli dodać do tego ewentualne kontuzje oraz fakt, że cześć zawodników i właścicieli koni odmówiła
podpisania umowy z PZJ, sezon 2018 rozpoczynamy pracą niemalże od początku, a
prawdopodobieństwo wystawienia drużyn w konkursach zespołowych podczas Mistrzostw Europy
jest znikome.
Kadry młodzieżowe na rok bieżący tworzone są w oparciu o wyniki uzyskane w roku 2017 oraz
pierwsze imprezy, które odbyły się już w roku 2018. Do najważniejszych z tych drugich należy
zaliczyć:
- CDICh, CDIJ, CDIP, CDIY Sopot 9-11 lutego
- Halowy Puchar Polski Michałowice 23-25 marca
Na chwilę obecną przygotowaniami do startów głównych objęte są następujące pary:
- Dzieci: Matylda Cybula i Bessie, Tatiana Bierieżnow i Romantica
- Juniorzy na Kucach: Zofia Baran i Summersby, Ewa Golubińska i Luens Veld’s Winston,
- Juniorzy: Natalia Sznigier i Discovery, Małgorzata Kowalska i Raikano’s Son, Alicja Pachulska i
Bantamo 2
- Młodzi Jeźdźcy: Jagoda Dąbrowska i Attack With Me, Aleksandra Lesner i Force, Michał Cichoń i
Furstentraum
Ze względu na fakt, że Mistrzostwa Europy odbędą się zaledwie trzy tygodnie po zakończeniu roku
szkolnego, okres przygotowawczy dla młodzieży musi być w miarę elastyczny, zwłaszcza w
przypadku uczniów kończących dany szczebel edukacji. Starty kontrolne kadr młodzieżowych
planowane przed startami głównymi, którymi będą Mistrzostwa Europy będą miały miejsce, aż na
sześciu imprezach rangi międzynarodowej:
- CDI Zakrzów (Polska), 13-15 kwietnia: Juniorzy na kucach, Juniorzy, Młodzi Jeźdźcy
- CDI Mariakalnok (Węgry), 3-6 maja: Dzieci, Juniorzy na kucach, Juniorzy, Młodzi Jeźdźcy
- CDI Kaposvar (Węgry), 1-3 czerwca: Dzieci, Juniorzy na kucach,
- CDI Achleiten (Austria), 7-10 czerwca: Dzieci, Juniorzy, Młodzi Jeźdźcy
- CDI Sopot (Polska), 29 czerwca – 1 lipca: Młody Jeździec (trenujący na miejscu)
- Ochaby Wielkie (Polska), 5-8 lipca: Dzieci, Juniorzy na kucach, Juniorzy, Młodzi Jeźdźcy
Zawody Międzynarodowe w Zakrzowie (POL) i Mariakalnok (HUN) mają na celu ukształtowanie
składu kadr młodzieżowych. To szansa dla zawodników rozpoczynających rywalizację w swoich
kategoriach, na dołączenie do kadry. Wyniki na poziomie 64% pozwolą dołączyć do kadry B, a
uzyskanie trzech wyników na poziomie 66% będzie przepustką do kadry A, która może dać
możliwość startu w Mistrzostwach Europy.
Wszystkie starty kontrolne będą miały miejsce w krajach Europy środkowej: Polsce, Austrii,
Czechach oraz na Węgrzech. Regularne starty zakończone dobrymi wynikami, powinny
doprowadzić do ogrania się młodych zawodników na czworobokach oraz uzyskania przez nich
miejsc w pierwszej setce rankingu FEI w swoich kategoriach wiekowych. Tylko pary uzyskujące
regularnie wyniki na poziomie 66% będą brane pod uwagę na wyjazd zna Mistrzostwa Europy.

Wyniki takie muszą być osiągane na zawodach w Kaposvar i Achleiten. Zawody rangi CDIOJ i CDIOY
w austriackim Achleiten będą sprawdzianem dla kadry juniorów i młodych jeźdźców, który w dużej
mierze zadecyduje o wysłaniu na ME drużyn w tych kategoriach wiekowych. Z kolei CDI w
Ochabach Wielkich będą pełniły formę ostatniego sprawdzianu i zgrupowania przed
Mistrzostwami Europy Juniorów na kucach.
Mistrzostwa Europy Dzieci, Juniorów i Młodych Jeźdźców odbędą się w Fontainebleau we Francji w
dniach 10-15 lipca, a Juniorów na kucach blisko miesiąc później w Bishop Burton w Wielkiej
Brytanii.
Zakładam, że Kadra Narodowa będzie budowana w pierwszych startach na początku sezonu.
Priorytetem oprócz startów głównych jest jednak stworzenie drużyny zdolnej godnie
reprezentować kraj na imprezach głównych w przyszłości. Stąd na zakończenie sezonu - pod
warunkiem posiadania wolnych środków - planowane jest zgrupowanie podsumowujące rok 2018 i
przygotowujące do pracy w sezonie 2019.

Harmonogram planowanych działań - Planowane Starty Główne
Kadry Narodowej Seniorów w roku 2018
Plany seniorów w roku 2018 ukierunkowane są na stworzenie silnej reprezentacji, która w roku
2019 walczyła będzie o kwalifikacje olimpijskie. Startem głównym będą zamykające sezon zawody
rangi CDI-W w Zakrzowie w dniach 26-28 października 2018.
Plan startów obejmuje wyłącznie pary które podpisały umowę z Polskim Związkiem Jeździeckim
oraz uzyskały wymagane kwalifikacje. Na chwilę obecną jest to jednak para Rishat Sabitov i Azzaro,
a troje kolejnych zawodników Żaneta Skowrońska-Kozubik, Gabriela Jaworska-Mazur oraz Mateusz
Cichoń brani będą pod uwagę pod warunkiem wypełnienia norm kwalifikacyjnych na początku
sezonu.
Poniżej szczegółowy plan startów jedynej na chwilę obecną pary spełniającej wymagane warunki:
Rishat Sabitov i koń Azzaro
Zakrzów (POL) 13-15 kwietnia
Brno (CZ) 15-17 czerwca
Sopot (POL) 29 czerwca – 1 lipca
Ochaby Wielkie (POL) 05-08 lipca
Verden (GER) 01-05 sierpnia
Radzionków (POL) 28 sierpnia-2 września
Zakrzów (POL) 26-28 października

