
PROPOZYCJE  
REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY oraz KWALIFIKACJI DO MPMK  
koni 4-ro, 5-cio i 6-cio letnich 

BARLINEK 10 - 12.07.2015 
 

1. Organizator: Klub Jeździecki „CONTENDROS BARLINEK” (Państwo Andżelika Smolis-Siwek i 
Roman Siwek) 

2. Termin zawodów: 10-12 lipiec 2015r.  
3. Miejsce: PŁONNO k/Barlinka. Podłoże - piasek kwarcowy z geowłókniną. 
4. Uczestnicy: Zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WZJ oraz zawodnicy niezrzeszeni 
5. Termin zgłoszeń ostatecznych: środa 08.07.2015 godz. 20.00 
6. Zgłoszenia:  
      Zgłoszenia imienne tylko e-mailem: 
      e-mail: marekcho@op.pl  telefon 501 750 244 (na zgłoszeniach prosimy podawać dane  
      kontaktowe; telefon, e-mail, oraz przy nazwie konia zaznaczyć kuce) Konie do kwalifikacji  
      zgłaszamy wyłącznie na drukach PZHK (Regulamin Rozgr.MPMK/Druki/Druk zgłoszenia) lub 
     druku ze strony zzj.szczecin.pl/do pobrania/Zgłoszenie konia do kwalifikacji do MPMK. 

    7.  Przyjmowanie rezerwacji na boksy do 06.07.2015 wyłącznie na mail contendros.barlinek@onet.pl 
         o przydziale boksów decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty za boksy 
         na  konto: 36 8355 0009 0056 5189 2000 0001 GBS Barlinek. Cena za boks 250 zł  
         za całe zawody. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata. W przypadku niewykorzystania boksu 
         pieniądze nie będą zwracane  W tytule przelewu podać imię i nazwisko zawodnika oraz nazwy   
         koni i ich  płeć. Wszystkie informacje dodatkowe pod nr tel: 512 360 946  

8. Komisja sędziowska:  
      S.G. – Zofia Halina Jezierska 
      Sędzia WZJ – Marek Chojnacki,  
      Sędzia -  Jacek Jezierski,       
      Komisarz – Daniel Jaśkiewicz 
      Sędziowie stylu konia: Janusz Bobik i Andrzej Matławski 
      Sędzia stylu jeźdźca Kwalifikator PZJ: Janusz Bobik 

          GT: Daniel Miechowicz                                                           
9. Sprawy organizacyjne: 

a. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ i PZHK. Zawodników i konie 
obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ i PZHK. 

b. Konkursy towarzyskie rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013r. z równą 
dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak w konkursach ZR. Zawodników bez 
licencji (niezarejestrowani) w konkursach towarzyskich obowiązują: aktualne badania 
lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub 
opiekunów prawnych. 

c. W przypadku koni w konkursach towarzyskich wymagany jest minimum paszport konia z 
aktualnymi szczepieniami. 

d. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2015 – koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach 
do klasy L1 włącznie, trzykrotnie w ciągu dnia, z zachowaniem zasady maksymalnie 
dwukrotnego startu w jednym konkursie. 

e. Opłaty organizacyjne: 
  Wpisowe 100 zł od konia zarówno za jeden dzień jak i za trzy dni zawodów 
  Startowe od każdego startu konia       ●   w klasie LL  -  20 zł 
         ●   w klasie L   -  30 zł    

             ●   w klasie P   -  40 zł    
                       ●   w klasie N  -  50 zł    
                   ●   w klasie C  -  60 zł 

       Konkursy kwalifikacyjne:                     ●   Konie 4 - letnie  -  30 zł 
                                                                   ●   Konie 5 - letnie  -  40 zł 
                                                                   ●   Konie 6 - letnie  -  40 zł 
f.   Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków,  
     zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku 
     kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń, zarówno w czasie zawodów  

mailto:marekcho@op.pl


     jak i w trakcie transportu na i z zawodów. 
               g. Każda zmiana na listach startowych po wydrukowaniu 30 zł 

     h.   Podłączenie przyczepy do prądu – 150zł za zawody. Na zgłoszeniu proszę  
           zaznaczyć, że będą Państwo korzystać z przyłącza prądu.  
     i.    Zakwaterowanie zawodników we własnym zakresie: 
            Hotel Barlinek - ul. Jeziorna14, tel.665 144 700      
           Hotel Alma - ul. Strzelecka 6,  tel.(95)746 35 53   
           Pensjonat Pod Łabędziem - ul. Jeziorna 13,  tel.607 200 465   
           Hotelik Limba - ul. Gorzowska 53,  tel. 601-829-762  (95)746-44-98   
           Pensjonat Pod Sosnami - ul.Sportowa 2,  tel.508-857-768   
           Ośrodek Wypoczynkowy Janowo - ul.Polna Lecha 1,  tel.(95)746-24-13   
           Barlinecki Ośrodek Kultury - ul.Podwale 9,  tel.(95)746-21-35 

P.Sędłak Domki ul.Sportowa tel.795558653 
10 Odprawa techniczna: Piątek 10.07.2015 godz. 08.00 
 
Program zawodów:  
Piątek 10.07.2015. godz. 09:00 

Konkurs nr 1 KL LL  z trafieniem w normę czasu (Art. dod. S1 Reg. RZK w skokach, konkurs 
towarzyski) 

Konkurs nr 2 KL L z trafieniem w normę czasu (Art. dod. S1 Reg. RZK w skokach, konkurs 
towarzyski) 

Konkurs nr 3 KL L egzaminacyjny z oceną stylu jeźdźca (Art.6 REG. RZK w skokach) 
Konkurs nr 4 KL L z oceną stylu konia dla koni 4-letnich (kwalifikacje do MPMK,  zgodnie z Reg. 

MPMK 2015) 
Konkurs nr 5 KL P dwufazowy (Art. 274.5.2) 
Konkurs nr 6 KL P1 z oceną stylu konia dla koni 5-letnich (kwalifikacje do MPMK, Art.11.1.1.1  

Reg. RZK w skokach) 
Konkurs nr 7 KL N zwykły (Art. 238.2.1) 
Konkurs nr 8 KL N1 z oceną stylu konia dla koni 6-letnich (kwalifikacje do MPMK Art.11.1.2.1  

Reg. RZK w skokach) 
Konkurs nr 9 KL C dwufazowy (Art. 274.5.3) 

 
Sobota 11.07.2015. godz. 09:00 

Konkurs nr 10 KL LL z trafieniem w normę czasu (Art. dod. S1 Reg. RZK w skokach, konkurs 
towarzyski) 

Konkurs nr 11 KL L z trafieniem w normę czasu (Art. dod. S1 Reg. RZK w skokach, konkurs 
towarzyski) 

Konkurs nr 12 KL L egzaminacyjny z oceną stylu jeźdźca (Art.6 Reg. RZK w skokach) 
Konkurs nr 13 KL L z oceną stylu konia dla koni 4-letnich (kwalifikacje do MPMK, zgodnie z Reg. 

MPMK 2015) 
Konkurs nr 14 KL P zwykły (Art. 238.2.1) 
Konkurs nr 15 KL P1 z oceną stylu konia dla koni 5-letnich (kwalifikacje do MPMK, Art.11.1.1.1  

Reg. RZK w skokach) 
Konkurs nr 16 KL N dwufazowy (Art. 274.5.2) 
Konkurs nr 17 KL N1 z oceną stylu konia dla koni 6-letnich (kwalifikacje do MPMK, Art.11.1.2.1  

Reg. RZK w skokach) 
Konkurs nr 18 KL C zwykły (Art. 238.2.1) 
 

Niedziela 12.07.2015. godz. 09,00 

Konkurs nr 19 KL LL z trafieniem w normę czasu (Art. dod. S1 Reg. RZK w skokach, konkurs 
towarzyski) 

Konkurs nr 20 KL L zwykły (Art. 238.2.1, towarzyski) 
Konkurs nr 21 KL L egzaminacyjny z oceną stylu jeźdźca (Art.6 Reg. RZK w skokach) 
Konkurs nr 22 KL P zwykły o wzrastającym stopniu trudności z jokerem (Art. 269.5) 
Konkurs nr 23 KL N z oceną stylu konia dla koni 5-letnich (kwalifikacje do MPMK Art. 11.1.1.2 

Reg. RZK w skokach) 
Konkurs nr 24 KL N zwykły (Art. 238.2.1) 
Konkurs nr 25 KL C dwufazowy dla koni 6-letnich (kwalifikacje do MPMK, Art. 11.1.2. Reg. RZK w 

skokach) 
Konkurs nr 26 KL C dwufazowy (Art. 274.5.3)  



Podział nagród 
                                           

                                                    Pula nagród pieniężnych 15 210,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport 
jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak 
również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi 
być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być 
podporządkowane celom komercyjnym. 
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi 
być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, 
stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu. 
2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać 
się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. 
Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia 
bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego 
traktowania konia. 
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj 
podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie 
przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze  
powrotnej z zawodów. 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po 
starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu 
kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, 
wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości. 
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego 
podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie 
 

  Prezes KJ „CONTENDROS BARLINEK” 
        Andżelika Smolis- Siwek 
 

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ Szczecin w dniu 22 06 2015 
Małgorzata Szkudlarek 

 
 

Konkurs I m-ce II m-ce III m-ce IV m-ce V m-ce Suma 

1, 10, 19 50 40 30 20 20 480 

2, 11, 20 100 60 40 30 30 780 

4, 13 (k. 4l) 100 80 50 40 30 600 

5, 14, 22 150 100 70 50 40 1 230 

6,15 (k. 5l) 200 100 50 40 30 840 

7,16,24 300 200 100 60 50 2 130 

8, 17 (k. 6l) 350 250 200 100 50 1 900 

9, 18, 26 500 400 300 150 100 4 350 

23 (f.k.5l) 500 400 300 150 100 1 450 

25 (f.k.6l) 500 400 300 150 100 1 450 



Załącznik do propozycji. 

Regulamin rozgrywania MPMK w 2015 r. – postanowienia szczegółowe: skoki przez 

przeszkody 

Konie 4-letnie mogą startować w zawodach kwalifikacyjnych na terenie całego kraju, który został podzie-

lony na 4 regiony. W każdym z nich na wyznaczonych zawodach zostaną rozegrane konkursy z oceną stylu 

konia (maksimum 8 startów), będące kwalifikacją do MPMK. Bez względu na długość trwania zawodów 

(jednodniowe czy dwudniowe) koń może startować tylko w dwóch konkursach kwalifikacyjnych, gdzie 

każdy przejazd liczony jest osobno i rozgrywany na różnych parkurach. Dla koni 4-letnich kwalifikacje 

regionalne będą przeprowadzane w czterech regionach wyznaczonych przez PZJ: 

1. WZJ Kujawsko-Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-Mazurski; 

2. WZJ Lubelski, WZJ Łódzki, WZJ Warszawsko-Mazowiecki, WZJ Podlaski; 

3. WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski; 

4. WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski. 

W konkursie na styl konia ocenie podlega poziom ujeżdżenia skokowego konia połączony z oceną stylu 

skoku. W konkursach tych oceniane są możliwości konia, jego predyspozycje do wyczynu. Koń powinien 

galopować równo, w rytmie od startu do mety. Bardzo ważna jest jakość galopu, który powinien być okrą-

gły, energiczny, z zachowaniem odpowiedniego tempa (tzw. koń ustawiony na tempo). Szczególną uwagę 

należy zwrócić na odpowiednią szybkość oraz rytm, w którym młode konie pokonują parkur. Najazdy na 

przeszkody nie powinny powodować zachwiania tego rytmu. Bez względu na wiek każda foulee powinna 

być pod kontrolą. Koń powinien płynnie i uważnie pokonywać przeszkody, wysiłek wkładany w każdy skok 

powinien odpowiadać wysokości przeszkody. Należy zwrócić szczególną uwagę na pracę głowy, szyi, kłębu 

(tzw. baskil) i kształt grzbietu podczas skoku. Bardzo ważna jest technika pracy kończyn, w tym zawiera się 

reakcja na puknięcia lub zrzutkę. Na ocenę składa się także podatność i uległość na pomoce jeźdźca oraz 

technika skoku. 

Za ujeżdżenie i styl skoku koń otrzymuje od komisji stylu od 0 do 10 pkt. bonifikacyjnych z dokładnością 

do 0,1 pkt. Od oceny komisji odejmowane są punkty za ewentualne błędy na parkurze. 

Warunkiem zakwalifikowania się konia 4-, 5- i 6-letniego (hodowli polskiej i zagranicznej) do MPMK jest 

uzyskanie dwukrotnie wyniku minimum 7,8 pkt. (2 x 7,8 pkt.), lub w przypadku koni 6-letnich uzyskanie –

 2 x 0 punktów karnych w konkursach dokładności, zwykłym, dwunawrotowym (każdy zerowy nawrót 

liczony jest do kwalifikacji) i dwufazowym (do kwalifikacji liczony jest zerowy przejazd II fazy) rozgrywa-

nych w czasie zawodów międzynarodowych lub ogólnopolskich w klasie C. Dopuszcza się start koni 6 let-

nich w MPMK, które jedno zagranie zdobyły w konkursie na styl konia, a drugie w konkursie tradycyjnym 

kl. C. Konie 5 i 6 letnie muszą zdobyć wymagane minimum dwóch „oczek”, niezbędnych do startu 

w MPMK, na dwóch różnych zawodach. 

We wszystkich kategoriach wiekowych kwalifikacje liczone są od sezonu otwartego, a zakończone 14 dni 

przed datą MPMK. 

Z racji różnych ukształtowań terenu podczas kwalifikacji koni 4-letnich, podajemy schemat toru przeszkód, 

którego elementy obowiązują na wszystkich zawodach kwalifikacyjnych tej kategorii wiekowej. 

Na wszystkich otwartych zawodach  ma prawo odbyć się Runda Młodych Koni, której konkursy są kwalifi-

kacją do MPMK, pod warunkiem spełnienia regulaminowych wymagań technicznych (np. obowiązkowy 

rów z wodą). Odpowiedzialni za spełnienie kryteriów regulaminowych, gwarantujących zaliczenie wyników 

danego konkursu, jako kwalifikacyjnego do MPMK, są sędziowie stylu wyznaczeni do sędziowania danych 

zawodów ogólnopolskich. 



W przypadku rażącego braku formy u konia oraz jeźdźca startującego czy to w eliminacjach czy samych 

MPMK, Komisja Sędziowska ma prawo nie wystawić noty końcowej i w takim przypadku w wynikach 

będzie figurował zapis – B.O. (bez oceny). 

Opisowy schemat toru przeszkód dla potrzeb kwalifikacji koni 4-letnich do MPMK 2015 

1. Parkur składa się z 10 przeszkód (12 skoków) o wysokości 100 cm. 

2. Tor przeszkód zawiera minimum jedną linię prostą na minimum 5 skoków galopu o długości sprzy-

jającej płynnej jeździe. 

3. Tor przeszkód zawiera minimum jedną linię w kształcie lekko wygiętego łuku na minimum 6 sko-

ków galopu o długości sprzyjającej płynnej jeździe. 

4. Tor przeszkód zawiera maksimum dwie dwuczłonowe kombinacje. 

5. Tor przeszkód zawiera imitację rowu z wodą o szer. 1 metra pod stacjonatą. 

6. Linia przebiegu toru przeszkód musi zawierać przynajmniej dwie „zmiany kierunku”. 

7. Ostatnią przeszkodą na torze jest doublebarre o szerokości 120 cm i wysokości tylnego drąga 

110 cm. 

8. Obowiązują punkty karne jak w tabeli 1. 

9. Obowiązująca szybkość pokonywania parkuru wynosi 350 m/min. 

TABELA 1 
Punkty karne za błędy oraz warunki techniczne w konkursie z oceną stylu konia. 

Każdy błąd, zrzutka na przeszkodzie 0,5 pkt. 

Pierwsze nieposłuszeństwo 1 pkt. 

Drugie nieposłuszeństwo 2 pkt. 

Trzecie nieposłuszeństwo Eliminacja 

Upadek jeźdźca Eliminacja 

Upadek konia lub jeźdźca z koniem Eliminacja 

Za każdą rozpoczętą sekundę przekraczającą normę czasu 0,1 pkt. 

Tempo 350 m/min. 

Konie, które nie ukończyły konkursu, umieszczane są na końcu listy wyników z podaniem przyczyny. 

Dopuszczalne rodzaje kiełzna w kategorii koni 4- i 5- letnich: wyłącznie wędzidłowe. Dla koni 6- i 7-

letnich − kiełzno zgodne z przepisami PZJ. 

Konie 4-letnie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych w kon-

kursach z oceną stylu konia za granicą. 

Konie 5-, 6- i 7-letnie hodowli polskiej mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych za 

granicą w klasycznych konkursach, o stopniu trudności zbliżonym do konkursów klasycznych rozgrywa-

nych w Polsce. 

Za przebieg kwalifikacji MPMK koni 4-letnich odpowiada opiekun danego regionu, wyznaczony przez 

Komisję Koordynacyjną. 

W zawodach kwalifikacyjnych i MPMK w konkursach na styl konia obowiązuje zakaz używania ochrania-

czy na tylnych kończynach. 

Zasady punktacji konkursów kwalifikacyjnych i Mistrzostw Polski Młodych Koni 

1. Konkursy kwalifikacyjne – na styl koni 4-, 5- i 6-letnich sędziowane są przez 2- lub 3-osobową 

komisję (zgodnie z tab. nr 2), która wystawia jedną ocenę podawaną publicznie wraz z komenta-



rzem. W konkursach z oceną stylu konia dopuszcza się kładzenie drąga na ziemi przed przeszkodą, 

ale wysuniętego nie dalej niż o 10 cm. Podczas zawodów kwalifikacyjnych od drugiego dnia 

zawodów kwalifikacyjnych, w parkurach dla koni 5-letnich muszą znajdować się: 1 szereg trój-

członowy i stacjonata na imitacji rowu z wodą. 

          Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych.  

 

     Artykuł 11 RUNDA MŁODYCH KONI (RMK) KWALIFIKACJE MŁODYCH KONI.  

  

1. Runda Młodych Koni rozgrywana jest w dwóch kategoriach wiekowych koni:  

 

1.1. Kategoria A, dla koni 5 letnich rozgrywana jest na następujących warunkach:  

1.1.1. dwa konkursy o wysokości 115 cm (P1), z oceną stylu konia;  

1.1.2. jeden konkurs o wysokości 120 cm (N), z oceną stylu konia;  

1.1.3. o zwycięstwie w rundzie decyduje suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych w trzech 

konkursach.  

 

1.2. Kategoria B, dla koni 6 letnich i rozgrywana jest na następujących warunkach:  

1.2.1. dwa konkursy kwalifikacyjne o wysokości 125 cm (N1), z oceną stylu konia lub dokładności 

bez rozgrywki.  

1.2.2. finał – konkurs dwufazowy Art. 274.5.3, o wysokości 130 cm (C)  

1.2.3. w finale startują konie, które uzyskały przynajmniej w jednym konkursie kwalifikacyjnym 

wynik nie niższy niż 7,5 punktów bonifikacyjnych.  

 

 
 


