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Regulamin rozgrywania 
Sportowego Championatu Koni Ujeżdżeniowych  

1. Sportowy Championat Koni Ujeżdżeniowych (zwany Championatem) rozgrywany są dla wszystkich 

koni w danej kategorii wiekowej, bez podziału na konie hodowli polskiej i zagranicznej. Prawo 

startu posiadają wszystkie konie zarejestrowane w związkach zrzeszonych w WBFSH. 

2. Klasyfikacja ostateczna we wszystkich kategoriach wiekowych uwzględnia wszystkie konie które 

wystartowały w co najmniej 1 półfinale.  

3. W Championacie mają zastosowanie wszystkie artykuły przepisów PZJ – Dział A, z wyjątkiem reguł 

zawartych w niniejszym regulaminie. Konkursy dla koni 4,5,6,7-8 letnich rozgrywane są w ramach 

konkursów regionalnych. Konkurs dla koni 8-10 letnich jest rozgrywany w ramach zawodów 

ogólnopolskich lub regionalnych. Prezentacja koni 3 letnich nie stanowi współzawodnictwa 

sportowego. Wyłonienie zwycięzców w tej kategorii wynika z porównania potencjału budowy koni 

i ich naturalnych zdolności ruchowych, prezentowanych pod jeźdźcem, jako przyszłych koni 

ujeżdżeniowych.   

4. W Championacie prawo startu mają wyłącznie duże konie. 

5. Kryteria oceny młodych koni podczas championatu: 

 Najważniejszym kryterium jest ocena uzdolnień konia jako przyszłego konia 

ujeżdżeniowego. 

 Bardzo istotne jest ogólne wrażenie. 

 Niewielkie usztywnienie na początku wykonania programu nie powinno mieć wpływu na 

końcową ocenę. 

 Ruchy / ćwiczenia są oceniane pod kątem poprawnej tendencji w wykonaniu. Występujący 

brak precyzji nie ma tej samej wagi jak w konkursie zwykłym. 

 Rytm i regularność są najważniejszymi kryteriami oceny. Impuls w kłusie i galopie oraz 

aktywność w stępie są są bardzo istotne i determinuje jakość konia. -. Błędy w wykonaniu 

ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu. 

 Błędy są istotne, jeżeli są wynikiem niewłaściwego dotychczasowego treningu, który 

powinien uwzględniać wymagania stawiane koniom w określonym wieku.  

 Dosiad i oddziaływanie jeźdźca nie są oceniane, choć liczy się harmonia między koniem a 

jeźdźcem. 

6. Charakterystyka koni: 

 konie 3-letnie powinny wykazać się rytmem, dążnością do ruchu na przód, swobodą, 

prawidłowymi trzema chodami i akceptacją jeźdźca, oraz funkcjonalną budową, 

predestynującą konia do konkurencji ujeżdżenia. 

 konie 4-letnie powinny wykazać swobodę, regularność, dążność do ruchu naprzód, wyraźny 

rytm, rozluźnienie psychiczne i fizyczne, a także akceptację kiełzna z nosem przed linią 
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pionu, przy naturalnie zaokrąglonej i lekko uniesionej szyi, z wyraźnie zaznaczoną pracą 

grzbietu. 

 konie 5-letnie wymagania tak jak dla koni 4-letnich, lepsza równowaga, zaznaczone 

zaangażowanie zadu, wyraźniejsze zgięcie i ustawienie na obie strony – początek 

prostowania, wstęp do rozwijania siły pchającej (zwiększony impuls, a także wyrobienie 

większej równowagi i przepuszczalności), postawienie na pomoce, elastyczność, giętkość 

boczna. 

 konie 6-letnie oprócz sprostania wymaganiom jak dla koni 5-letnich powinny wykazać się 

zwiększonym stopniem zebrania, równowagi w ustawieniu i jej utrzymaniem, widocznym 

samoniesieniem i przepuszczalnością. 

 konie 7-8 letnie oprócz sprostania wymaganiom jak dla koni 6 letnich powinny wykazać się 

zwiększonym zebraniem, widocznym przeniesieniem ciężaru na zad i samo-niesieniem oraz 

lekkim przodem jak również posłuszeństwem pozwalającym sprostać wymaganiom 

konkursów na poziomie klasy CC. 

 Konie 8-10 lat powinny wykazać się sprostaniem pełnej skali szkoleniowej przewidzianej dla 

prospektów Grand-Prix, poprzez zaprezentowanie stopnia zebrania i posłuszeństwa 

pozwalających na wykonanie elementów Grand Prix. 

7. Wynikiem konia w Championacie jest  

a) w przypadku koni 3 letnich suma ocen konkursu półfinałowego i konkursu finałowego; dla koni, 

które nie ukończyły finału wynikiem końcowym jest wynik konkursu półfinałowego. Zwycięzcą 

zostaje koń osiągający najwięcej punktów bonifikacyjnych. W przypadku jednakowej liczby 

punktów decyduje wynik z finału. Jeżeli wynik nadal będzie wynikiem identycznym, decydować 

będzie otrzymana ocena za przydatność konia do ujeżdżenia w konkursie finałowym. 

b) w przypadku koni 4, 5 i 6 letnich suma ocen lepszego wyniki z konkursów półfinałowych i 

konkursu finałowego; dla koni, które nie zostały zakwalifikowane do finału wynikiem 

końcowym jest ocena lepszego półfinału. Zwycięzcą zostaje koń osiągający najwięcej punktów 

bonifikacyjnych. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje w kolejności wynik po 

półfinałach. Jeżeli wynik po tym porównaniu nadal będzie wynikiem identycznym, decydować 

będzie otrzymana ocena za przydatność konia do ujeżdżenia w konkursie finałowym. 

c) w przypadku koni 7-8 letnich suma ocen konkursu półfinałowego i konkursu finałowego. 

Zwycięzcą zostaje koń osiągający najwięcej punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów 

decyduje w kolejności wynik II i I próby. Jeżeli wynik po tym porównaniu nadal będzie 

wynikiem identycznym, decydować będzie otrzymana ocena za przydatność konia do 

ujeżdżenia w konkursie finałowym. 

d) w przypadku koni 8 - 10  wynik z konkursu Inter II i  Grand Prix, rozgrywanych przy zawodach 

ogólnopolskich lub regionalnych.  

8. Komisja wystawia noty zgodnie z wytycznymi opisanymi w programach jak również wyniki i 

pomyłki są obliczane zgodnie z wytycznymi w programie i aktualnym regulaminem MPMK. Brak 

ukłonu jeźdźca po zakończeniu przejazdu, oznacza rezygnację z oceny i komentarza ze strony 

sędziów (z wyłączeniem koni 3 letnich). W przypadku, gdy para koń i zawodnik nie odpowiada 
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poziomem skali trudności programu, sędziowie mogą zrezygnować z wystawienia oceny i 

wygłoszenia komentarza oznacza to eliminację. Także , w przypadku niebezpiecznego zachowania 

konia Komisja może zadecydować o jego eliminacji. 

9. Konkursy sędziowane są 

a) W przypadku koni 3 letnich przez 2 lub 3 sędziów w literze E lub B, spośród których wybierany 

jest sędzia komentator 

b) W przypadku koni 4 – 6 letnich, zgodnie z regulaminem MPMK w ujeżdżeniu, przy obsadzie 

minimum 3 sędziów (2 sędziów w literze C i 1 sędzia w literze B lub E), spośród sędziów 

wybierany jest komentator, 

c) W przypadku koni 7-8 letnich przez 3 osobowy skład komisji sędziowskiej, zgodnie z zasadami 

sędziowania programu FEI (1 sędzia w literze C – wykonanie techniczne, 2 sędziów w literze B 

lub E – oceniających jakość konia). Komentator wybierany jest spośród sędziów oceniających 

jakość konia. 

d) W przypadku koni 8 – 10 przez 3 osobowy skład komisji sędziowskiej, zgodnie z zasadami 

klasycznego sędziowania programów obowiązkowych Inter II i  Grand Prix.  

10. Skład Komisji na kolejne konkursy (próby) może podlegać rotacji. 

11. Rząd koński zgodnie z przepisami PZJ. 

12. Ubiór zawodnika  

a) W przypadku konkursów w kategoriach koni 4,5,6,7-8, 8 -10 letnich zgodnie z przepisami PZJ – 

Dział A. Dopuszcza się używanie bata o przepisowej długości. W przypadku koni 4-letnich 

jeźdźcy mogą startować bez ostróg. 

b) W przypadku prezentacji koni 3 letnich jeźdźca obowiązuje schludny strój jeździecki (biała 

koszula z długim lub krótkim rękawem i kołnierzykiem lub biała koszulka polo, jasne bryczesy, 

rękawiczki oraz kask). Dopuszcza się używanie bata o długości zgodnej z przepisami PZJ. 

13. We wszystkich konkursach danej edycji Championatu na koniu musi startować ten sam zawodnik. 

14. We wszystkich konkursach kolejność startów jest ustalana przez losowanie komputerowe, również 

kolejność koni w zastępie (dot. Koni 3 letnich) jest ustalana przez komputerowe losowanie. 
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Programy obowiązujące w Sportowym Championacie Koni 

Ujeżdżeniowych  

 

Symbol Opis programu (pełna nazwa) 
Wymiar 
czworob

oku 
Kiełzno 

Norma 
czasu 

Championat 3 
(półfinał) 

Program prezentacji konia 3 letniego 
(załącznik nr 1) 

20 x 60 

W 

10’ 

Championat 3 
(finał) 

Program prezentacji konia 3 letniego 
(załącznik nr 1a) 

8’ 

Championat 4 
(I i II półfinał) 

Program kwalifikacyjny i półfinałowy 
Mistrzostw Polski Młodych Koni – konie 

4-letnie 
(PZJ 2009, akt. 2017) 

4’45″ 

Championat 4 
finał 

Program międzynarodowy Mistrzostw Polski 
Młodych Koni – program finałowy – konie 

4-letnie 
PZJ 2009, akt. 2017) 

4’00” 

Championat 5 
(I i II półfinał) 

Program kwalifikacyjny i półfinałowy 
Mistrzostw Polski Młodych Koni – konie 

5-letnie 
(PZJ 2009, akt. 2017) 

5’00” 

Championat 5 
finał 

Program międzynarodowy Mistrzostw Polski 
Młodych Koni 5-l. – program finałowy 

MPMK i MŚMK – konie 5-letnie 
(FEI 2009, akt. 2017) 

5’00” 

Championat 6 
(I i II półfinał) 

Program kwalifikacyjny i półfinałowy 
Mistrzostw Polski Młodych Koni – konie 

6-letnie 
(FEI 2004, akt. 2017) 

5’00” 

Championat 6 
finał 

Program międzynarodowy Mistrzostw Polski 
Młodych Koni – program finałowy MPMK 

i MŚMK – konie 6-letnie 
(FEI 2009, 2017) 

5’15″ 

Championat 7-
8 

półfinał 

Program międzynarodowy wstępny Młodych 
Koni 7 letnich – aktualna wersja FEI 

W/M 

6’00’’ 

Championat 7-
8 

finał 

Program międzynarodowy wstępny Młodych 
Koni 7 letnich – aktualna wersja FEI 

6’00’’ 

Championat 8-
10 lat półfinał  

Program międzynarodowy Inter II – 
aktualna wersja FEI  

6’00’’ 

Championat 8-
10 lat finał  

 

Program międzynarodowy Grand Prix – 
aktualna wersja FEI  

6’00’’ 
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A – konie 3-letnie 

Pierwszy dzień – Program prezentacji konia 3 letniego I półfinał. 

Drugi  dzień - Program prezentacji konia 3 letniego finał. 

W obydwu konkursach konie prezentowane są w programie obowiązkowym (załącznik nr 1 i 1a) w grupach po 3 

konie (w przypadku mniejszej ilości ostatnia grupa może składać się z 2 koni).  

Po prezentacji koni przez jeźdźców pierwszego dnia następuje ocena pokroju konia bez siodła. 

B – konie 4/5/6-letnie 

Pierwszy dzień - I półfinał konkurs na czworoboku z programem półfinałowym MPMK 4/5/6-letnich, w którym 

startują wszystkie zgłoszone konie. 

Drugi  dzień - II półfinał konkurs na czworoboku z programem półfinałowym MPMK 4/5/6-letnich, w którym startują 

wszystkie zgłoszone konie. 

Trzeci  dzień - Finał konkurs na czworoboku z programem finałowym MPMK 4/5/6-letnich, w którym startują 

wszystkie zgłoszone konie które ukończyły co najmniej jeden półfinał. Prawo startu w konkursie finałowym ma 15 

najlepszych koni wyłonionych z grupy koni startujących w obu półfinałach. 

Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie sumy wyników lepszego półfinału i finału. Prezentacja wyników 

zgodna z regulaminem MPMK. 

C – konie 7-8 letnie  

Pierwszy dzień - Półfinał konkurs na czworoboku z programem półfinałowym FEI koni 7 letnich, w którym startują 

wszystkie zgłoszone konie. 

Drugi  dzień - Finał konkurs na czworoboku z programem finałowym FEI koni 7 letnich, w którym startują 

wszystkie zgłoszone konie. 

D – konie 8 - 10 lat 

Pierwszy dzień - Półfinał konkurs na czworoboku z programem Inter II FEI, w którym startują wszystkie zgłoszone 

konie (w ramach CDN SOLEC KUJAWSKI) 

Drugi  dzień - Finał konkurs na czworoboku z programem Grand Prix FEI,  w którym startują wszystkie zgłoszone 

konie (w ramach CDN SOLEC KUJAWSKI). 

Kwalifikacje 

Prawo startu w Championacie Sportowym Koni Ujeżdżeniowych mają wszystkie konie spełniające warunki startu 

na zawodach regionalnych. W przypadku koni 3 letnich koń musi posiadać paszport oraz ważne szczepienia.  
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Wymagane licencje od jeźdźców i prezenterów 

Od wszystkich jeźdźców wymagane są licencje minimum regionalne w ujeżdżeniu, badania oraz ubezpieczenia – 

zgodnie z zasadami PZJ 

a) W przypadku koni 3, 4, 5 i 6 letnich wymagana minimum licencja A3 – minimalny wiek zawodnika to 16 lat 

b) W przypadku koni 7-8 letnich wymagana minimum licencja A2 – minimalny wiek zawodnika to 16 lat 


