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Regulamin rozgrywania 
Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2023 r. 

Postanowienia ogólne 

1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni (MPMK) jako próby dzielności mają na celu: 
• sprawdzenie jak największej liczby koni z polskimi paszportami, aby ocenić m.in. jakość programów 

hodowlanych i selekcji, ocenę użytkowości własnej startujących koni oraz wartości hodowlanej ich 
rodziców, 

• nagrodzenie i uhonorowanie hodowców i właścicieli najlepszych koni, 
• zachęcenie hodowców i właścicieli koni do powierzenia najlepszego "materiału" utalentowanym 

jeźdźcom i najlepszym szkoleniowcom. 

2. Prawo startu w MPMK mają konie polskiej hodowli (tzn. z polskimi paszportami), następujących ras: 

• małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia sportowego, śląskiej, na które dokument identyfikacyjny 
lub hodowlany wydał PZHK 

• pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, na które dokument identyfikacyjny wydał PKWK 

• trakeńskie, na które dokument identyfikacyjny wydał Związek Trakeński w Polsce. 

Konie te muszą spełniać rodowodowe wymagania wpisu do ksiąg oraz zostać zakwalifikowane zgodnie 
z regulaminami poszczególnych dyscyplin. 

3. Konie polskiej hodowli (tzn. z polskimi paszportami) mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników 
osiągniętych za granicą. Decyzję o ich uczestnictwie w MPMK podejmuje Komisja Koordynacyjna. 

4. W kwalifikacjach oraz MPMK maja prawo startu klacze, ogiery oraz wałachy zagranicznej hodowli czyli konie 
legitymujące się paszportem zagranicznym.  

5. W przypadku rozgrywania MPMK w różnych dyscyplinach, w tym samym miejscu i czasie, koń może 
startować tylko w jednej dyscyplinie jeździeckiej. 

6. Koń może startować w kwalifikacjach w różnych makroregionach PZJ. W jednym makroregionie powinno 
się odbyć minimum 8 przejazdów kwalifikacyjnych (dot. koni 4 i 5 -letnich w skokach przez przeszkody oraz 
ujeżdżenia we wszystkich kategoriach wiekowych). Pierwszy kalendarz konkursów kwalifikacyjnych 
zostanie podany na początku sezonu. Dodatkowe kwalifikacje w danym makroregionie nie mogą się 
odbywać w terminie innych konkursów kwalifikacyjnych w tym makroregionie i muszą zostać uwzględnione 
w oficjalnym terminarzu zawodów kwalifikacyjnych podanym na stronie www.pzhk.pl. Jeżeli jedne 
z zawodów kwalifikacyjnych zostaną odwołane i wypadają z kalendarza kwalifikacji MPMK z przyczyn 
niezależnych od organizatora, termin ten nie musi być zastępowany kolejnymi zawodami kwalifikacyjnymi. 

7. Właściciele koni startujących w kwalifikacjach do MPMK muszą przedstawić komisji sędziowskiej "Paszport 
konia". Konie hodowli zagranicznej (tzn. z zagranicznymi paszportami) winny legitymować się paszportem 
wystawionym przez właściwe władze kraju pochodzenia. Żaden koń hodowli zagranicznej 
(tzn. z  paszportem zagranicznym) nie powinien być dopuszczony do kwalifikacji MPMK, jeżeli nie zostanie 
wcześniej zarejestrowany przez właściwy podmiot prowadzący księgę. Podobnie jak w przypadku koni 
z paszportami polskimi, konie hodowli zagranicznej startujące w MPMK, winny pochodzić od matek 
wpisanych do ksiąg lub zarejestrowanych w księgach. Koń powinien być zarejestrowany w Centralnej Bazie 
Koniowatych, rejestracji dokonuje się w OZHK/WZHK na podstawie dokumentów przesłanych przez 
właściciela. Należy pamiętać, iż w paszporcie zagranicznym winien być wpisany polski właściciel. 

8. Właściciel konia kwalifikującego się do MPMK (bez względu czy koń posiada paszport wystawiony przez 
polski czy zagraniczny związek hodowlany) przy zgłaszaniu go w celu identyfikacji do OZHK/WZHK jest 
zobowiązany wypełnić oświadczenie dot. MŚP/DP - NOWY WZÓR (zgodnie z zapisami rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. o mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (MŚP). 

https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/2022/03/oswiadczenie-msp-od-2022.pdf
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Oświadczenie MŚP wypełnia właściciel konia, pod warunkiem, że w latach poprzednich nie składał 
powyższego oświadczenia. 

9. Podczas MPMK pracownik PZHK lub OZHK/WZHK sprawdza "Paszport konia", m.in. zgodność opisu konia 
w dokumencie hodowlanym z rzeczywistym jego wizerunkiem, poprawność wpisywania nazw przodków 
w rodowodzie oraz potwierdza rasę i pochodzenie startującego konia. Sprawdzana będzie także zgodność 
numeru czipa widniejącego w paszporcie z rzeczywistym numerem odczytywanym z czytnika przyłożonego 
do szyi konia (Rozporządzenie Komisji (WE) NR 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującym dyrektywy 
Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG o treści: „wszystkie koniowate zidentyfikowane po 30 czerwca 2009 roku 
muszą być oznaczone elektronicznie za pomocą transpondera”). 

10. Wyniki zawodów kwalifikacyjnych, na których zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu PZJ widnieje 
pochodzenie startującego konia, są przesyłane do Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK). Biuro PZHK 
kwalifikując młode konie do MPMK nie będzie brało pod uwagę wyników sportowych z zawodów 
kwalifikacyjnych (regionalnych i ogólnopolskich), jeżeli w tych wynikach nie będzie uwzględnione 
pochodzenie konia (ojciec, matka, ojciec matki). Za zamieszczanie na wynikach zawodów danych 
o pochodzeniu, rasie, roczniku, hodowcy i właścicielu danego konia odpowiada Przewodniczący Komisji 
Sędziowskiej przed Kolegium Sędziów PZJ. Za przesłanie do PZHK wyników kwalifikacyjnych podpisanych 
przez sędziego głównego odpowiada organizator zawodów kwalifikacyjnych. Wyniki te winny zawierać 
pełną listę koni uczestniczących w danych kwalifikacjach, bez względu na osiągnięty wynik. Wyniki mogą 
być także przesłane w formie elektronicznej z podpisem osoby, która je przesłała z upoważnienia 
organizatora. Wyniki te muszą zostać wysłane do biura PZHK najpóźniej w ciągu tygodnia od daty 
zakończenia zawodów kwalifikacyjnych. 

11. Kwalifikacje do MPMK we wszystkich dyscyplinach muszą być uzyskane w roku rozgrywania MPMK, 
najpóźniej na 10 dni przed terminem MPMK. Zawody kwalifikacyjne we wszystkich dyscyplinach 
rozpoczynają się od sezonu otwartego. Koordynatorzy stref (skoki i ujeżdżenie) są zobowiązani 
do przesłania terminarza zawodów kwalifikacyjnych do PZHK na adres: cuber@pzhk.pl 

12. Tabela z licencjami konia w zależności od dyscypliny*: 

Licencje 
konie* 

Skoki 
eliminacje 

Skoki 
MPMK 

Ujeżdżenie 
eliminacje 

Ujeżdżenie 
MPMK 

WKKW 
eliminacje 

WKKW 
MPMK 

Powożenie 
MPMK 

4-letnie ZR/WZJ min. WZJ ZR/WZJ min. WZJ min. WZJ min. WZJ min. WZJ 

5-letnie 
ZR**/WZJ lub 

ZO/CSI/PZJ 
PZJ ZR/WZJ PZJ min. WZJ min. WZJ min. WZJ 

6-letnie ZO/CSI/PZJ PZJ ZR/WZJ PZJ PZJ PZJ PZJ 

7-letnie ZO/CSI/PZJ PZJ - - - - PZJ 

* Dotyczy koni z paszportami polskimi i zagranicznymi kwalifikującymi się w Polsce. Do MPMK nie może 

przystąpić koń hodowli zagranicznej posiadający licencję gościnną. U organizatora MPMK można 

wykupić dla konia jednorazową licencję ogólnopolską PZJ., dla zawodnika jest to niemożliwe (trzeba 

wcześniej ją wykupić w PZJ)  

** Gdy kwalifikacje koni skokowych 4 i 5-letnich rozgrywane są na zawodach regionalnych, obowiązuje 

licencja regionalna. 

13. Ostateczna lista koni zakwalifikowanych do Mistrzostw Polski Młodych Koni winna być zweryfikowana 
i zatwierdzona przez PZHK i PZJ na 7 dni przed danymi MPMK. 

14. W zależności od propozycji, zgłoszenia mogą być wysyłane przez stronę www.zawodykonne.com. Termin 
przesyłania tych zgłoszeń organizator podaje w propozycjach. W przypadku nie zgłoszenia konia, 
nie opłacenia wpisowego i boksu w terminie organizator MPMK ma prawo nie przyjąć konia na zawody lub 
wyznaczyć karę pieniężną za przesłanie spóźnionego zgłoszenia. 

15. Na podstawie przepisów weterynaryjnych PZJ 2015 ze zmianami z 2016, art. 5, pkt. 3/4: "w MPMK nie mogą 
uczestniczyć ciężarne klacze począwszy od 4. miesiąca ciąży oraz klacze w okresie do 9 miesiąca 
po wyźrebieniu. Na osobie odpowiedzialnej za konia spoczywa obowiązek dotrzymania tych terminów". 

mailto:cuber@pzhk.pl
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16. W konkursach kwalifikacyjnych do MPMK oraz w MPMK prawo startu mają zawodnicy posiadający 
odpowiednie do klasy konkursu uprawnienia sportowe (zgodnie z Warunkami Uzyskiwania Uprawnień 
Sportowych PZJ w Skokach*, Ujeżdżeniu, SRK i Powożeniu) oraz zgodnie z Kwalifikacjami do klas w ZK 
WKKW (załącznik nr 2 do Regulaminu WKKW 2023):  

Minimalne warunki uczestnictwa zawodników w kwalifikacjach i finale MPMK 

Konkurencja Konie 4-letnie Konie 5-letnie Konie 6-letnie Konie 7-letnie 

Skoki Min. uprawnienia B3 Min. uprawnienia B3 Min. uprawnienia B2 Min. uprawnienia B2 

Ujeżdżenie Min. uprawnienia A3 Min. uprawnienia A3 Min. uprawnienia A3  

WKKW Posiadanie w 
karierze min III klasy 

sportowej WKKW 

Zgodnie z 
załącznikiem nr 2 

Regulaminu WKKW 
PZJ – kwalifikacje  

Zgodnie z 
załącznikiem nr 2 

Regulaminu WKKW 
PZJ - kwalifikacje 

 

Powożenie Zgodnie z Reg. 
Powożenia PZJ 

art. 3, p. 3  

Zgodnie z Reg. 
Powożenia PZJ 

art. 3, p. 3 

Zgodnie z Reg. 
Powożenia PZJ 

art. 3, p. 2 

Zgodnie z Reg. 
Powożenia PZJ 

art. 3, p. 2 

SRK Licencja wstępna + 
egzamin na Brązową 

Specjalistyczną 
odznakę SRK 

Licencja wstępna + 
egzamin na Brązową 

Specjalistyczną 
odznakę SRK 

Min. uprawnienia 
sportowe 3 stopnia 

SRK 

 

17. Zgodnie z programami hodowli dla poszczególnych ras koni, wyniki uzyskane w MPMK dają prawo wpisu 
do odpowiedniej księgi po spełnieniu pozostałych warunków wpisu. O wpis do księgi mogą się ubiegać tylko 
ogiery uczestniczące we wszystkich próbach/konkursach MPMK. 

18. Ostateczny skład sędziów na MPMK zatwierdza Komisja Koordynacyjna PZJ/PZHK. W komisjach MPMK 
dopuszcza się obecność sędziów zagranicznych. 

19. Konie 4-, 5-, 6- i 7-letnie obowiązkowo uczestniczą w przeglądzie weterynaryjnym, w czasie którego są 
identyfikowane, a także mają sprawdzane paszporty PZHK oraz zagraniczne, wydane przez związki 
hodowlane wymienione w programach hodowli koni sp/wlkp/m/. Paszporty sprawdza pracownik PZHK lub 
OZHK/WZHK. 

20. Komisje sędziowskie zawodów kwalifikacyjnych oraz MPMK mogą podjąć decyzję o eliminacji z zawodów 
każdego konia, który w czasie trwania zawodów (w każdym miejscu i czasie) swoim zachowaniem stwarza 
niebezpieczeństwo dla uczestników zawodów: obsługi, widzów, jeźdźców oraz innych koni. 

21. Listy startowe konkursów półfinałowych MPMK tworzone są losowo, ale w konkursach finałowych 
zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc po półfinałach lub kolejnych próbach jak 
np. w WKKW. W przypadku, gdy jeden zawodnik dosiada dwóch koni w danej dyscyplinie jako pierwszy 
startuje koń o słabszym wyniku. 

22. Aby zostać sklasyfikowanym w wynikach końcowych MPMK koń musi ukończyć wszystkie konkursy 
półfinałowe oraz finał w zależności od regulaminów poszczególnych dyscyplin. Jeżeli podczas jednego 
z konkursów MPMK koń został wyeliminowany lub wycofany, to w wynikach danego konkursu lub 
końcowych zostaje uwzględniony, ale bez miejsca w klasyfikacji. 

23. Do Mistrzostw Świata Młodych Koni w trzech olimpijskich dyscyplinach jeździeckich, w ramach limitu 
przyznanego PZHK przez WBFSH, zgłaszane będą konie z polskimi paszportami, wpisane do ksiąg koni ras: 
małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń sportowy oraz pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej. 
Podstawą kwalifikacji są wyniki osiągnięte w całym sezonie, zgodnie z normami kwalifikacyjnymi 
określonymi dla każdej z dyscyplin. Składy polskich reprezentacji na MŚMK są każdorazowo zatwierdzane 
przez Komisję Koordynacyjną PZJ/PZHK (KK), w porozumieniu z Komisjami poszczególnych dyscyplin PZJ. 
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W przypadku niewystarczającej liczby koni z polskimi paszportami z ww. polskich ksiąg, KK w porozumieniu 
z Komisjami PZJ może podjąć decyzję o zgłoszeniu koni (klacze, ogiery lub wałachy), z paszportami 
zagranicznymi, z innych ksiąg stadnych, zgodnych z programami hodowli polskich ksiąg (dotyczy tylko 
ogierów i klaczy). W powyższym przypadku wybór takich koni powinien być zatwierdzony przez związek 
hodowlany, który wydał paszport danemu koniowi, pod warunkiem, że wymaga tego organizator MŚMK. 
Konie mogą kwalifikować się do MŚMK na zawodach poza granicami kraju na zawodach o podobnym lub 
wyższym stopniu trudności niż wymagania krajowe. 

24. Zagadnienia, których nie obejmuje niniejszy Regulamin, będą rozpatrywane zgodnie z przepisami 
i regulaminami PZJ. 
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Warunki uczestnictwa ogierów, klaczy oraz wałachów hodowli zagranicznej 
(tzn. z paszportami zagranicznymi) 

w Mistrzostwach Polski Młodych Koni hodowli zagranicznej 
w dyscyplinach: ujeżdżenie i skoki przez przeszkody 

1. MPMK dla koni hodowli zagranicznej (tzn. z paszportami zagranicznymi) rozgrywane są na warunkach 
MPMK hodowli polskiej (tzn. z polskimi paszportami) i w czasie ich trwania. Dla koni startujących w tych 
zawodach prowadzi się odrębną klasyfikację. 

2. Do udziału w MPMK hodowli zagranicznej mogą być dopuszczone ogiery, klacze oraz wałachy ras 
szlachetnych przewidzianych w programach hodowli, pochodzące od rodziców wpisanych do ksiąg. 

3. Konie te kwalifikują się do MPMK zgodnie z regulaminem kwalifikacyjnym obowiązującym w MPMK 
hodowli polskiej (tzn. z polskimi paszportami). 

4. Konie z paszportami zagranicznymi nie mają prawa do nagród pieniężnych określonych w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a przewidzianych dla koni z paszportami polskimi biorących udział 
w MPMK. 

Warunki uczestnictwa ogierów, klaczy oraz wałachów hodowli zagranicznej 
(tzn. z paszportami zagranicznymi) 

w zawodach dodatkowych, rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni 
w dyscyplinie powożenie zaprzęgami jednokonnymi 

1. Zawody dodatkowe rozgrywane są na warunkach MPMK i w czasie ich trwania. Dla koni startujących w tych 
zawodach prowadzi się odrębną klasyfikację. 

2. Do udziału w zawodach dodatkowych mogą być dopuszczone konie ras szlachetnych przewidzianych 
w programach hodowli, pochodzące od rodziców wpisanych do ksiąg. 

3. Konie te kwalifikują się do ww. zawodów zgodnie z regulaminem kwalifikacyjnym obowiązującym 
w konkurencji powożenia MPMK. 

4. Konie z paszportami zagranicznymi nie mają prawa do nagród pieniężnych określonych w rozporządzeniu 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a przewidzianych dla koni z paszportami polskimi biorących udział 
w MPMK. 

5. Szarfy oraz derki są wręczane tylko koniom polskiej hodowli (tzn. z polskimi paszportami), dla koni 
uczestniczących w zawodach dodatkowych rozgrywanych podczas MPMK w dyscyplinie powożenia 
zaprzęgami jednokonnymi przewidziane są pamiątkowe flots.  


