
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU 
PORÓWNAWCZEGO KONI RAS MAŁOPOLSKIEJ, 

POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI 
I WIELKOPOLSKIEJ W SKOKU LUZEM 

 

 

1. Organizatorzy: 

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach 

LKJ Lewada 

2. Data i miejsce: 18 października 2014r. Zakrzów. 

3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Śląsko-Opolski Związek 

Hodowców Koni w Katowicach w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK. 

4. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie i trzyletnie, ras małopolskiej, polski koń 

szlachetny półkrwi wielkopolskiej które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi. 

5. Liczba miejsc ograniczona do 50. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dopuszcza się udział 

wałachów. 

6. Konie będą oceniane w następujących klasach wiekowych: 

I.   Konie dwuletnie 

II.   Konie trzyletnie 

7. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3-4 osobowym. 

Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. 

Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

8. Ocena koni roczników 2011 - 2012. 

I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni. 

II. Zasady oceny koni w skokach luzem: 
Korytarz do wolnych skoków składa się z trzech przeszkód – krzyżak, stacjonata, okser 

(double bare).  Odległości pomiędzy przeszkodami to kolejno: 

Wskazówka w odległości około 6m od ściany/zakrętu –→ 3m krzyżak –→ 6,8m – 7,2m 

stacjonata –→ 10,7 (dwie foule) doble bar. 

Zakłada się możliwość ułożenia pojedynczych drągów na ziemi w odległości 20 cm przed 

przeszkodą. W przypadku koni nadmiernie rozpędzających się w korytarzu Komisja 

Sędziowska może zadecydować o położeniu drąga / drągów między stacjonatą a double 

barem. 

Konie pokonują korytarz maksymalnie pięciokrotnie w tym dwa razy przy minimalnych 

wysokościach, raz przy średniej wysokości i dwa razy przy najwyższej wysokości - chyba 

że komisja zadecyduje inaczej. 

Szerokość i wysokość ostatniej przeszkody w poszczególnych grupach wiekowych to: 

 90/110cm w grupie koni 2 letnich 

 105/125cm w grupie koni 3 letnich 

Komisją sędziowska ma prawo do zmiany odległości i wysokości przeszkód w miarę 

potrzeb. 

 

 



III. Ocenie podlegają następujące elementy według poniższego schematu: 

1. TYP I POKRÓJ 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. 
Komisja wystawia jedna notę, uwzględniając: 

 typ użytkowy 

 pokrój (budowa) 

2. GALOP (ocena w ruchu luzem na hali) 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt.  
Konie prezentowane są na tzw. „ósemce” (ze zmianami nóg na przekątnej)  
Komisja wystawia jedna notę, uwzględniając: 

 długość kroku 

 impuls: siła, z jaką koń odpycha się od podłoża tylnymi nogami. 

 równowaga: kombinacja nachylenia kłody i podstawienie zadu, swoboda ruchu 
i sposobu pracy tylnych nóg. 

 elastyczność stawów 

1. SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami na załączonym 
schemacie). 
Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. (mnożnik x2) 
Komisja wystawia jedną notę uwzględniając: 

 odbicie: 
kierunek: umiejętność pchnięcia kłębu w górę. 
szybkość: czas upływający podczas ostatniego foule przed skokiem - czas 
od dotknięcia wszystkich nóg do podłoża do chwili oderwania się konia od podłoża. 

 technika: 
przednie nogi: miara ustawienia łopatki w kombinacji z barkiem, przedramieniem, 
i nadpęciem. 
grzbiet: stopień w jakim szyja i grzbiet podążają w skoku po łuku, tzw. baskil. 
zad: stopień w jakim zad otwiera się podczas drugiej fazy skoku. 

 możliwości: umiejętność pchnięcia skoku w górę przy jednoczesnym osiągnięciu 
kierunku naprzód. 

 elastyczność: miara przebiegu całego skoku (łącznie z lądowaniem), koń powinien 
być elastyczny w kłodzie. 

 ostrożność: naturalna umiejętność konia do niepopełniania błędów w skoku, koń nie 
chce zrzucić drąga. 

IV. Wybór Ogólnopolskiego Czempiona Koni Ras Szlachetnych (m, sp i wlkp) 

Tytuł czempiona, a następnie wiceczempiona oraz trzecią lokatę otrzymują klacze, ogiery 

i wałachy oceniane w ramach grup wiekowych tj. grupy koni dwuletnich oraz  grupy koni 

trzyletnich. Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody pieniężne, odpowiednio 

w wysokości: 1000 zł za zdobycie tytułu czempiona, 900 zł za zdobycie tytułu 

wiceczempiona, 800 zł za zdobycie trzeciej lokaty, do równego podziału między hodowcę 

i właściciela. 

9. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym 

szczepieniu przeciwko grypie. 

10. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz 

nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe 

w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu. 



11. Zgłoszenia koni przyjmuje LKJ „LEWADA” w nieprzekraczalnym terminie 

do 15 października 2014r. 

12. Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata wpisowego w wysokości: 

 W przypadku zamówienia dla konia boksu zaścielonego słomą 150 zł.  

 W przypadku zamówienia dla konia boksu zaścielonego trocinami 220 zł.  

Wpłaty należy dokonać w terminie do 10 października 2014r. na konto 
współorganizatora  LKJ "LEWADA", Nr 39 1060 0076 0000 3200 0120 0475. 

Brak wpłaty może  skutkować nieprzyjęciem konia do udziału w Czempionacie. 


