
Protokół zebrania zarządu MZJ 19.11.2018

Lista obecności:

1.Jagoda Turczyńska

2.Marta Polaczek-Bigaj

3.Jacek Wodyński

4.Jacek Wisłocki

5.Agnieszka Wasilewska

6.Karol Gardulski

Protokolant: Karol Gardulski

Podczas zebrania zarządu zatwierdzone zostały regulaminy rozgrywania mistrzostw małopolski w
Ujeżdżeniu a także skokach przez przeszkody, ponadto ustalono, że kadrowiczów małopolski w sezonie
2019 w dyscyplinach A, B,  C obowiązywać będzie deklaracja członka kadry,  że zobowiązaniem się do
przestrzegania regulaminu kadry. Treść regulaminu i deklaracji zostaną opracowane. 

Następnie omówione zostały wstępnie proponowane terminy i lokalizacja rozgrywania eOOM:

WKKW: 21-23.06.2019 Moszna lub 14-16.06.2019 Facimiech

Ujeżdżenie: 24-26.05.2019 Ochaby lub 17-19.05.2019 Radzionków, lub 14-16.06.2019 Radzionków

Skoki przez przeszkody: Ostatni tydzień czerwca - Glinik Zaborowski

Wstępnie zasugerowano również Terminy MM:

WKKW 14-16.06 Facimiech

Ujeżdżenie 17-18.08 Facimiech

Skoki przez przeszkody 31.05-2.06 Facimiech

Przedstawione zostały również kandydatury do kadry małopolski w dyscyplinie skoki przez 
przeszkody dla kategorii wiekowej Młodzików i Juniorów młodszych, zaproponowane przez trenera-
koordynatora MZSKF panią Annę Schoen:

Młodzicy:

Oliwia Nowicka

Irena Bigaj

Krzysztof Pyrek

Maja Likus



Zofia Biel

Liliana Voight

Juniorzy młodsi kuce:

Julia Rozlachowska

Juniorzy młodsi konie:

Maria Brańka Boria

Idalia Kuliga

Kornelia Kurleto

Daria Pietrzak

Filip Pyrek

Marta Wypiór

Zuzanna Kuc

Uchwały 19-11-2018

Uchwała 236/11/2018

Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu MM w 
Ujeżdżeniu na sezon 2019.

6 głosów za.

Uchwała 237/11/2018

Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu MM w skokach 
przez przeszkody na sezon 2019.

5 głosów za.

1 wstrzymał się

Uchwała 238/11/2018

Zarząd zatwierdził stawki rocznego wynagrodzenia dla osób zajmujących się podliczaniem rankingu w 
dyscyplinach:

Skoki przez przeszkody: 1800zł

WKKW 500zł

Ujeżdżenie 600zł

6 głosów za



Uchwała 239/11/2018

Zarząd MZJ podjął uchwałę o zwrocie kosztów dojazdu dla osób delegowanych do kontroli ośrodków 
ubiegających się o certyfikację PZJ. Zwrot kosztów zostanie poniesiony ze środków własnych MZJ.

 6 głosów za

Uchwała 240/11/2018

Na  wzór  PZJ,  Zarząd  MZJ  wprowadza  zapis  do  Regulaminu  Rejestracji  i  Licencji  MZJ,  iż  licencje
zawodników na  dany  rok  mogą  być  wystawione  wyłącznie  po  przestawieniu  potwierdzenia  zawarcia
polisy ubezpieczeniowej NNW na cały okres obowiązywania licencji, czyli do 31 grudnia danego roku. 

6 głosów za

Uzasadnienie:

Rozwiązanie takie powoduje że posiadanie licencji  MZJ będzie równoznaczne z pewnością posiadania
polisy  NNW  przez  cały  rok  startów.  Zwalnia  to  zawodników  z  przedstawiania  swoich  polis  podczas
zawodów,  a  sędziów  z  konieczności  kontroli.  Polisy  ubezpieczeniowe  można  zawierać  na  okres  12
miesięcy, jednak mogą one być podpisane z 1- 2 miesięcznym wyprzedzeniem (w zależności od firmy
ubezpieczeniowej). Osoby, które posiadają polisy kończące się trakcie roku 2019 mogą wypowiedzieć u
swoich ubezpieczycieli aktualną polisę (na podobnych zasadach jak polisy OC w przypadku sprzedaży) i
zawrzeć je ponownie od 1 stycznia do 31 grudnia. 

Uchwała 241/11/2018

Zarząd MZJ podjął uchwałę o przyjęciu nowego wzoru wniosku o licencję zawodnika dostosowaną do 
wymogów RODO.

 6 głosów za


