Zebranie kalendarzowe Zarządu DZJ
dnia 03.12.2020 roku
On-line

W dniu 04.12.2020 roku odbyło się, na platformie Microsoft Teams, zdalne zebranie
kalendarzowe. Zostali zaproszeni na nie organizatorzy zawodów regionalnych i krajowych
oraz międzynarodowych, które mają się odbyć w 2021 roku na terenie województwa
dolnośląskiego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących klubów:
Arkadia Wielka Lipa, LKS Stragona Strzegom, KJ Stajnia Przybylscy Biały Las, KJ Na Koń
w Łagowie, Wrocławski Klub Jeździecki, KJ Jaroszówka.
Do dnia 25 listopada 2020 roku wszyscy organizatorzy zawodów podali terminy imprez
planowanych na 2021 rok. Vice Prezes ds. Organizacyjnych przygotowała na zebranie oraz
zaprezentowała wszystkim roboczy kalendarz DZJ 2021, sporządzony na postawie zgłoszeń
organizatorów.
Priorytetem będzie organizacja zawodów podanych w kalendarzu PZJ. Imprezy regionalne
będą planowane tak, by nie kolidować z ogólnopolskimi. Zasadą zaakceptowanie terminu
zawodów proponowanych przez organizatorów jest ponadto: nie organizowanie zawodów w
jednej konkurencji w ten sam weekend.
Omówiono terminy zawodów w oparciu o plany treningowe zawodników oraz możliwości
organizacyjne Klubów Jeździeckich. Ustalono termin i miejsce Mistrzostw Dolnego Śląska w
konkurencjach WKKW oraz ujeżdżenie. Do organizacji dwóch mistrzostw zgłosili się po
jednym organizatorze.
Ustalono, że w późniejszym terminie zostanie ustalone miejsce i termin organizacji
Mistrzostw w skokach przez przeszkody. Nie jest jeszcze znane miejsce i termin Mistrzostw
Polski w skokach oraz termin i miejsce MPMK oraz eliminacji i Finału OOM. W kalendarzu
roboczym podano planowane miejsca i terminy rozegrania mistrzostw. Zarząd podejmie
decyzję po wybraniu najkorzystniejszej oferty organizacji.
Zarząd postanowił zmienić formę rozgrywania Halowego Pucharu DZJ w skokach i
ujeżdżeniu. Sezon halowy rozpoczęty w październiku 2021 roku kończyłby się w marcu 2022
roku. Odbywały by się raz w miesiącu konkursy eliminacyjne (5 miesięcy) i na koniec sezonu
finał. Do wyniku liczyły by się trzy najlepsze wyniki eliminacji i wynik finału. Zostanie
przygotowany projekt nowy regulamin oraz przedstawiony Zarządowi do zatwierdzenia.
Zarząd podjął decyzję o dopisaniu w kalendarzu DZJ informacji, czy przy zawodach
regionalnych o równocześnie rozegrane zostaną konkursach towarzyskie. W tabeli powstaną

zapisy HZRiT B lub ZRiT A itd. Imprezy wyłącznie towarzyskie (bez zawodów regionalny)
nie będą wpisywane do kalendarza DZJ.
Omówiono proces przebiegu Halowego Pucharu DZJ 2020. Przeanalizowano wyniki oraz
zaakceptowano dotychczasową kwalifikację Pucharu jako trzy konkursy eliminacyjne i Finał.
Uzasadniono konieczność rozegrania trzech konkursów kwalifikacyjnych, aby można było
zakończyć klasyfikację Pucharu nawet w przypadku odwołania z powodu pandemii Finału
Pucharu.
Na tym zebranie zakończono.

