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REGULAMIN 

IV OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU PORÓWNAWCZEGO 

KONI RAS: MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ 

I POLSKI KOŃ SPORTOWY W SKOKACH LUZEM 
 
 
1. Organizatorzy: 

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie  

Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie 

Międzynarodowe Targi Poznańskie  

2. Data i miejsce: 16 lutego 2021 r. (wtorek), Poznań 

3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Polski Związek 
Hodowców Koni na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK. 

4. W Czempionacie mogą brać udział konie rocznika 2018 i rocznika 2017 ras: 

małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń sportowy, urodzone w Polsce, 

zaopatrzone w paszport PZHK, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do 

księgi głównej.  

5. Liczba miejsc ograniczona do 15 szt. 

6. Zgłoszenia są przyjmowane i wstępnie weryfikowane przez Okręgowe Związki 

Hodowców Koni, a ostatecznie zatwierdzane przez Polski Związek Hodowców Koni. 

7. W zgłoszeniu należy zaznaczyć dzień przyjazdu na teren MTP w Poznaniu (15 lub 

16 lutego).  

8. Ostateczny termin zgłoszeń koni: 5 lutego 2021 r. (piątek) 

Zgłoszenia prosimy kierować do Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców 

Koni. Lista OZHK/WZHK : http://pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/ 

9. Wpisowe w wysokości 250 zł/konia należy wpłacić na konto PZHK: 68 1240 6175 

1111 0000 4571 0410, po potwierdzeniu przez PZHK kwalifikacji konia do udziału w 

Czempionacie, nie później niż do 11 lutego (czwartek). Brak wpłaty w tym 

terminie spowoduje skreślenie z listy koni zakwalifikowanych do Czempionatu i 

wykorzystanie koni z listy rezerwowej. 

10. Organizatorzy Czempionatu w ramach wpisowego zapewniają boks z pierwszą 

ściółką w dniach 15-16 lutego. Organizatorzy 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. 
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11. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport PZHK, z 

adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. 

12. Konie będą oceniane w następujących klasach: 

I. konie rocznika 2018 (klacze, ogiery i wałachy) 

II. konie rocznika 2017 (klacze, ogiery i wałachy) 

13. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów. Po zakończeniu 

oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. 

Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

14. Ocena koni. 

I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni. 

II. Ocenie podlegają następujące elementy: 

1. GALOP (ocena w ruchu luzem na hali, na tzw. ósemce) 

- max. 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.)  

Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, 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 

2. SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami na 

 załączonym schemacie) 

- max. 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt., mnożnik x2) 

Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając: 

• odbicie: 
kierunek (umiejętność pchnięcia kłębu w górę i do przodu) 

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 
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• 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 

Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez dwa lub więcej koni jest taka sama, 

o miejscu konia decydują kolejno: ocena za skoki luzem, ocena za galop, 

wskazanie komisji. 

 

Skala ocen: 
 

9-10 pkt. - wybitna 4-4,9 pkt. - dostateczna 

8-8,9 pkt. - bardzo dobra 3-3,9 pkt. - niedostateczna 

7-7,9 pkt. - dobra 2-2,9 pkt. - prawie zła 

6-6,9 pkt. - dosyć dobra 1-1,9 pkt. – zła 

5-5,9 pkt. - zadowalająca < 1 pkt. - bardzo zła 
 

III. Wybór Ogólnopolskiego Czempiona Koni Ras Szlachetnych  

Tytuły czempiona oraz wiceczempiona otrzymują konie ocenione w ramach dwóch 

klas tj. klasy koni rocznika 2018 oraz klasy koni rocznika 2017, które zdobyły 
największą liczbę punktów przyznanych za ocenę elementów 1-2 tj. galop oraz 

skoki luzem (mnożnik x 2). W przypadku równej liczby punktów o wyższym 

miejscu decydują w kolejności: ocena za skoki luzem, ocena za galop, wskazanie 

komisji. 
 
 

Polski Związek Hodowców Koni przewiduje nagrody honorowe i finansowe dla 

właścicieli najlepszych 3 koni w każdej klasie (wg poniższej tabeli): 

 

Lokata 

Klasa koni 

rocznika 2018 

Klasa koni 

rocznika 2017 

I 1000 1000 

II 800 800 

III 700 700 
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Program: 

15 lutego (poniedziałek) 

Boksy dostępne od godz. 18:00  
 
16 lutego (wtorek) 

Godz. 14:00 - możliwość zapoznania koni z korytarzem 

Godz. 17:00 - komisyjna ocena koni w korytarzu 

 

Uwaga, program imprezy może ulec zmianie. 
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KOLEJNOŚĆ PRZEBIEGÓW

1. WSKAZÓWKA + KOPERTA
+ EWENTUALNIE DRĄGI (DESKI)
W MIEJSCACH STACJONATY I OKSERA
– max. 2 przebiegi

2. WSKAZÓWKA + KOPERTA
+ STACJONATA (40–70 cm)
+ STACJONATA (70–90 cm)
– max 2 przebiegi

3. WSKAZÓWKA + KOPERTA
+ STACJONATA (40–70 cm)
+ STACJONATA / OKSER / DOUBLEBARRE
(max. 140 cm wysokości i 140 cm
szerokości) – max 5 przebiegów

Komisja Oceny uwzględniając warunki 
panujące w miejscu przeprowadzania 
próby oraz dyspozycję konia w trakcie 
próby decyduje o:
•	 ilości	przebiegów	w	ramach	określonych	

w	punktach	1–3
•	 ewentualnym	dodaniu	drągów	(desek)	

w	dystansie	
•	 gabarytach	przeszkód	w	zakresie	określonym	

w	punktach	2–3
•	 odległościach	między	przeszkodami	

w	zakresie	określonym	na	schemacie
•	 rodzaju	ostatniej	przeszkody	(stacjonata	/	

okser	/	doublebarre)	w	punkcie	3

6,0 m

2,8–3,0 m

6,5–7,2 m

6,8–7,5 m

max 1,4 m

stacjonata

koperta

wskazówka

stacjonata / okser / doublebarre

SCHEMAT PRZEPROWADZANIA PRÓBY SKOKÓW LUZEM
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RULES OF 4th NATIONAL COMPARATIVE CHAMPIONSHIP IN FREE JUMPING 

FOR MALOPOLSKA, WIELKOPOLSKA AND POLISH SPORT HORSES  

1. Organisers: 
- Polish Horse Breeders Association (PZHK) in Warsaw 
- Wielkopolska Horse Breeders Association in Gniezno 
- MTP Poznań Expo 

2. Date and Place: February 16 (Tuesday), Poznań 
3. The catalogue of horses entered for the Competition is made by Polish Horse Breeders 

Association basing on data originating from PZHK equine database. 
4. Only Małopolska, Wielkopolska and Polish Sport horses born in Poland in years 2017 

and 2018, with PZHK passports and pedigrees meeting relevant Studbook criteria can 
be entered for the Competition. 

5. The maximum number of horses in the Competition is 15. 
6. Entries are collected and initially verified by Regional Breeders Associations, and  

finally approved by Polish Horse Breeders Association.  
7. The application should include the date of arrival at the MTP in Poznań (February 15 

or 16). 
8. The deadline for entry forms is: February 5, 2021 (Friday). The entry forms should be 

submitted to the relevant Regional / Voivodeship Horse Breeders Associations. The 
list of Regional Associations is available at http://pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/ 

9. The entry fee of PLN 250 per horse should be paid to PZHK bank account: 68 1240 
6175 1111 0000 4571 0410 after PZHK has approved the horse's qualification to 
participate in the Championship, not later than by February 11, 2021. Lack of payment 
within this period will result in removal from the list of horses qualified for the 
Championship and participation of horses from the reserve list. 

10. As part of the entry fee the Organisers provide a box with the first bedding on 
February 15 and 16. The Organisers shall not reimburse costs of transport or 
insurance of horses and they shall not accept any liability for theft or accidents and 
material loses that may occur during transport of horses or during the Competitions. 

11. Each horse brought to the Championship has to possess a PZHK passport with a valid 
influenza vaccination certificate. 

12. Horses are evaluated in the following classes: 
I. horses born in 2018 (mares, stallions  and geldings) 
II. horses born in 2017 (mares, stallions  and geldings) 

13. The evaluation is conducted by a committee appointed by the Organisers. On 
conclusion of the evaluation the Committee writes a protocol and announces the 
results to the public. The results are final and no appeals will be accepted. 

14. Evaluation of horses. 

  



11

I. The evaluation is performed separately for horses in each class. 
II. The following characteristics will be evaluated: 

1. CANTER (evaluated in free movement on 8-shaped  trajectory in an indoor 
arena) 
Maximum score is 10 points (accurate to 0,1 point). The Committee gives one 
score with a comment, on evaluation of: 

• Length of stride, 
• Impulsion (power used by a horse to take off the ground with the hind limbs), 
• Balance (combination of trunk angle and engagement of hindquarters, 

freedom of movement and the action of the hind limbs), 
• Elasticity in joints 

 
2. FREE JUMPING (evaluated in a chute according to the appended diagram) 

Maximum score is 10 points (accurate to 0,1 point, the score counts double). 
The committee gives one score with a comment, evaluating: 

• Take off: 
Direction (ability to push withers upwards and forward) 
Speed (time passing during the last foule before a jump – moment of contact of 
all four legs with the ground until the horse takes off the ground) 
• Technique: 
Front legs (the position of the shoulder blade in combination with the shoulder, 
forearm and cannon bone) 
Back (degree of neck and back arching in a jump (bascul) 
Croup (degree of stifle opening in the second phase of jump) 
• Scope:  

ability to push the jump upwards with simultaneous forward movement 
• Flexibility:  

evaluated throughout the entire jump (including the landing): a horse should 
have a flexible trunk 

• Carefulness:  
natural ability of a horse to avoid faults while jumping, i.e. the horse does not 
want to knock a bar off. 

In case of the same total score gained by two or more horses, the decisive criteria for 
awarding a higher place are in the following order: free jumping sore, canter score, 
Committee’s decision. 

Scoring table: 

9-10 pts – excellent   4-4,9 pts - sufficient 
8-8,9 pts – very good   3-3,9 pts – insufficient 
7-7,9 pts – good   2-2,9 pts – almost poor 
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6-6,9 pts – fairly good   1-1,9 pts – poor 
5-5,9 pts – satisfactory  <1 pts – very poor 
 

III. Polish Warmblood Champion title giving 
 
The Champion and Reserve Champion titles shall be awarded in both classes: class of 
horses born in 2018 and class of horses born in 2017, to the horses that have gained the 
highest total score for the characteristics 1-2, i.e. canter and free jumping (counts 
double). In case of the same total score the criteria for awarding a higher place are, 
respectively: the free jumping score, canter score , Committee’s decision. 
 
Polish Horse Breeders Association provides honorary and financial awards for the owners 
of 3 best horses in each class (as specified in the following table): 
 
Place  class of horses born in 2018 class of horses born In 2017 
I 1 000 1000 
II 800 800 
III 700 700 
 

 
 
Programme: 
February 15 (Monday) 
Boxes available from 18:00  
 
February 16 (Tuesday) 
14:00 - opportunity to familiarize the horses with the chute 
17:00 – evaluation of horses in the chute by the Committee 
 
Note: the Programme may be subject to change 
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FREE JUMPING COMPETITION SCHEME 

 

JUMPING RUNS ORDER 
. GROUND RAIL + X-RAIL  1 

+  POSSIBLY GROUND RAILS  
IN PLACE OF VERTICAL AND OXER   
– max. 2 runs
 ROUNDS 

2 . GROUND RAIL + X-RAIL 
 VERTICAL (40–70 cm)   + 

+  VERTICAL (70–90 cm)   
– max. 2 runs 

. GROUND RAIL + X-RAIL 
 

3 
 VERTICAL (40–70 cm)   + 

+  VERTICAL / OXER / DOUBLE BAR  
max. 140 cm height and 140 cm width)  
 

( 
– max. 5 runs  

In accordance with external conditions 
and horse condition, the Committe  
decides on: 
 
• number of jumping runs among rounds 1-3 

 
• possible usage of extra rails on ground 

 
• size of obstacles in rounds 2-3 

 
• distance between obstacles 

 
• type of the last obstacle in round 3 

       (vertical / oxer /  double bar) 

,0 m 6 

,8–3,0 m 2 

6 ,5–7,2 m 

,8–7,5 m 6 

max 1,4 m 

Vertical 

X-rail 

Ground rail 

Vertical / Oxer / Double bar 





KONIE ROCZNIKA 2018 

HORSES BORN IN 2018

Poznań 2021
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 508-200-788

(Polish sport horse (sp))
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N°



19

N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 665-318-012

(Polish sport horse (sp))
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 721-026-242

(Polish sport horse (sp))
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 668-390-531
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Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 601-454-957

N°

(Polish sport horse (sp))
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 601-560-621

(Polish sport horse (sp))
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 603-567-272

(Polish sport horse (sp))
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 508-200-788

(Polish sport horse (sp))
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N°

(Polish sport horse (sp))

(Polish sport horse (sp))
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N°

(Polish sport horse (sp))
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 606-935-649



KONIE ROCZNIKA 2017 

HORSES BORN IN 2017

Poznań 2021
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N°

(Polish sport horse (sp))
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 605-208-433

(Polish sport horse (sp))
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N°

Koń jest współwłasnością Pana Marcina Matelskiego

(Polish sport horse (sp))
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N°



34

N°

(Polish sport horse (sp))





 

 

www.pzhk.pl 

 

 

 

www.wzhk.pl 

 

 

 

www.mtp.pl 

 

 

 
Live streaming: www.swiatkoni.pl 

 


