
Zmiany w regulaminie Czempionatu Narodowego oraz regionalnych 
wystaw i czempionatów koni rasy małopolskiej 

 
Komisja Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej wprowadziła następujące zmiany do 
zasad rozgrywania czempionatów hodowlanych koni małopolskich: 
 

 Wszystkie konie roczne muszą być prezentowane w kantarach skórzanych lub 
parcianych 

 Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach 
z wędzidłem.  

 Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny 
lub nieprzygotowany do pokazu 

 Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania 
koni jest zabronione podczas trwania pokazu 

 
 Ocena płytowa - system punktacji klas w ręku (z dokładnością do 0,5 pkt):  

 
o typ - maksymalnie 10 pkt.  
o pokrój - maksymalnie 10 pkt. 
o nogi i kopyta - maksymalnie 10 pkt.  
o stęp - maksymalnie 10 pkt.  
o kłus - maksymalnie 10 pkt.  
Razem - maksymalnie 50 punktów.  

 

 Ocena użytkowa – system sędziowania dodatkowych konkursów z oceną skoków 
luzem oraz z oceną ruchu luzem: 

 
A) Konkurs w skokach luzem 

 
- przeznaczony dla koni w wieku od 2 do 4 lat 

 
- warunki techniczne korytarza do skoków luzem: 
 

Wskazówka w odległości ok. 6 m od ściany/zakrętu – 3 m – krzyżak – 6,8 m – stacjonata – 
10,8 m – doublebarre. W odległości 20 cm przed stacjonatą i doublebarrem na ziemi leżą 
pojedyncze drągi. W przypadku koni nadmiernie rozpędzających się w korytarzu, Komisja 
może zadecydować o położeniu dodatkowej/ych deski/ek między stacjonatą a 
doublebarrem. Konie mogą pokonać korytarz max. 5-krotnie (w tym: 2x przy minimalnej 
wysokości ostatniej przeszkody, 1 x przy średniej wysokości, 2x przy najwyższej 
wysokości), chyba że komisja zadecyduje inaczej. 
Maksymalne wysokości przeszkód dla poszczególnych grup wiekowych: 
105 cm – konie 2-letnie 
115 cm – konie 3 letnie 
125 cm – konie 4-letnie 
Komisja sędziowska może podjąć decyzję o zmianie odległości i wysokości przeszkód. 



 
- System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt): 
 

Oceniane 
elementy 

Cechy podlegające ocenie Punkty 
(max) 

Przelicznik 
Razem 
(max) 

Galop 

energia, regularność, rozluźnienie, 
elastyczność stawów, lekkość 

przodu, zaangażowanie i 
podstawienie zadu 

10 x 1 10 

Technika i 
uwaga 

sposób podejścia do przeszkody; 
ułożenie głowy, szyi, kłębu, kłody; 
siła odbicia; szybkość oderwania 

prz. nóg; ułożenie prz. nóg; 
otwarcie zadu; dynamika skoku; 
elastyczność grzbietu; szybkość 

powrotu do równowagi po skoku 

10 x 2 20 

Siła i 
możliwości 

10 x 2 20 

RAZEM - - - 50 

 
 

B) Konkurs z oceną ruchu luzem 
 
- ocenie podlegają ogierki i klaczki roczne podczas swobodnego ruchu w galopie i 
kłusie oraz w stępie w ręku 
- system punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt): 

 

Oceniane 
elementy 

Cechy podlegające ocenie 
Punkty 
(max) 

Przelicznik 
Razem 
(max) 

Galop luzem 

energia, regularność, rozluźnienie, 
elastyczność stawów, lekkość 

przodu, zaangażowanie i 
podstawienie zadu 

10 x 2 20 

Kłus luzem 
energia, regularność, rozluźnienie, 

zginanie kończyn, długość wykroku, 
praca zadu 

10 x 2 20 

Stęp w ręku 
energia, regularność, rozluźnienie, 

elastyczność stawów, długość 
wykroku 

10 x 1 10 

RAZEM  - - - 50 

 
 
Wybór czempionów użytkowych: 
Zwycięzcami poszczególnych klas zostają konie, które otrzymały najwyższe oceny w skokach i 
ruchu luzem. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje: 
- w konkursie z oceną ruchu luzem - najwyższa ocena przyznana za galop, następnie za kłus, 
a następnie za stęp. Jeżeli wszystkie oceny sędziów pokrywają się, o ostatecznej klasyfikacji 
decyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów. 
- w konkursie skoków luzem - najwyższa ocena przyznana za technikę i uwagę, następnie za 
siłę i możliwości, a następnie za galop. Jeżeli wszystkie oceny sędziów pokrywają się, 
o ostatecznej klasyfikacji decyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów. 



 
Wybór „super-czempiona”  
Koń, który zgromadził największą liczbę punktów po zsumowaniu oceny płytowej i oceny 
skoków/ruchu luzem otrzyma tytuł „super-czempiona”. W przypadku jednakowej liczby 
punktów o ostatecznej klasyfikacji decyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów. 
 
 
Uwaga: Szczegółowe regulaminy i programy imprez zostaną opublikowane przez 
organizatorów. 


