
KONIE SZLACHETNE 
 

Ocena skoków „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) 

Koń w skokach luzem może być puszczany w kombinację „z ręki”. Na każdej wysokości 

powinien wykonać 2-3 skoki (skok ze zrzutką, zatrzymaniem lub puknięciem powinien być 

powtórzony). W uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o dodaniu 

wskazówki w kombinacji. 

Skoki w korytarzu odbywają się wg następującego schematu: 6 m od krótkiej ściany 

wskazówką – 2,8-3 m; koperta 6,5-6,8; stacjonata (wys. 70-80 cm) – 6,8-7,2 m doublebarre 

(szer. maks. 140 cm, wysokość maks. 125 cm). O odległościach między przeszkodami, o ich 

wysokości i szerokości decyduje Komisja. 

Oceniane są następujące elementy: rozwaga i sposób podejścia do przeszkody; ułożenie 

głowy i szyi; siła odbicia i szybkość oderwania przednich kończyn od podłoża; ułożenie 

głowy, szyi i kłody podczas skoku (baskil); umiejętność złożenia przednich kończyn i 

otworzenia zadu; równomierność prowadzenia przednich kończyn; dynamika skoku; 

elastyczność grzbietu; szybkość powrotu do równowagi po skoku. 

 

 

 

KUCE 
 

Ocena skoków „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) 

Koń w skokach luzem może być puszczany w kombinację „z ręki”. Na każdej wysokości 

powinien wykonać 2-3 skoki (skok ze zrzutką, zatrzymaniem lub puknięciem powinien być 

powtórzony). W uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o dodaniu 

wskazówki w kombinacji. 

Skoki w korytarzu odbywają się wg następującego schematu: wskazówka (leżący drąg) – 2-

2,5 m – krzyżak – jeden krok galopu – krzyżak – jeden krok galopu – doublebaare. 

Wysokość i szerokość przeszkód, jak również odległość między przeszkodami stosowne do 

wzrostu konia:  

 dla grupy „B” (kuce do 130 cm wzrostu) 50 x 50 cm – drugi 

drąg maks. do 70 cm;  

 dla grupy „C” (kuce do 140 cm wzrostu) 60 x 60 cm – drugi 

drąg maks. do 80 cm;  

 dla grupy „D” (kuce do 148 cm wzrostu) 70 x 60 cm – drugi 

drąg maks. do 90 cm).  

O odległościach między przeszkodami, o ich wysokości i szerokości decyduje Komisja. 

Oceniane są następujące elementy: rozwaga i sposób podejścia do przeszkody; ułożenie 

głowy i szyi; siła odbicia i szybkość oderwania przednich kończyn od podłoża; ułożenie 

głowy, szyi i kłody podczas skoku (baskil); umiejętność złożenia przednich kończyn i 

otworzenia zadu; równomierność prowadzenia przednich kończyn; dynamika skoku; 

elastyczność grzbietu; szybkość powrotu do równowagi po skoku.  



 


