
MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH KONI 

Program finałowy - międzynarodowy 

konie 5-letnie 

 
Data i miejsce zawodów 

 

--------------          ----------------------------------------------------------------------------         ------------------------------------------------------------ 

          Nr zaw.                                                   Zawodnik                                                                                     Klub      

 

 

                                                                                                                 Koń    

 

Czworobok 20 m x 60 m 

norma: 5’00” kiełzno: W                                            

 

Sędziowie …………………………………………………………… 

Edycja 2019  
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Pomiędzy P i F 
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Wjazd kłusem roboczym  

Zatrzymanie – ukłon, ruszyć kłusem roboczym  

W lewo  

Serpentyna o 3 łukach  

Kłus pośredni  

Kłusem zebranym 

Stęp pośredni  

Zwrot na zadzie w stępie, ruszyć kłusem zebranym 

Wolta w lewo o średnicy 10 m  

W lewo  

W prawo 

Wolta w prawo o średnicy 10 m 

Kłus pośredni  

Kłus zebrany 

Stęp pośredni  

Stęp pośredni na długiej wodzy z wydłużeniem i obniżeniem szyi 

Nabrać wodze  

Stęp pośredni 

Galop roboczy z prawej nogi  

Galop roboczy 

Galop pośredni  

Galop zebrany 

Półwolta o średnicy 10 m, powrócić na ślad w E 

Pół koła o średnicy 20 m w kontrgalopie 

Kontrgalop  

Zwykła zmiana nogi  

Galop zebrany 

Galop pośredni  

Galop zebrany 

Zmiana kierunku  

Pół koła o średnicy 20 m w kontrgalopie 

Kontrgalop  

Zwykła zmiana nogi 

Galop zebrany  

Kłus roboczy 

Pół koła o średnicy 20 m w kłusie ćwiczebnym ze stopniowym wydłużeniem i 

obniżeniem szyi  

Nabrać wodze 

Wjazd na linię środkową 

Zatrzymanie – nieruchomość – ukłon 



Arkusz ocen dla koni 5-letnich 

Zadania indywidualne Komentarz Ocena 

 
1. KŁUS 
Takt, gibkość, elastyczność, impuls - 
dążność do ruchu naprzód, rozluźnienie 
grzbietu, krycie przestrzeni, chęć do 
zebrania  

  

 
2. STĘP 
Takt,  zrelaksowanie, aktywność, krycie 
przestrzeni  
 

  

 
3. GALOP 
Takt, gibkość, elastyczność, naturalna 
równowaga (samoniesienie), impuls, chęć 
do zebrania,  krycie przestrzeni, wyniosłość 
(uphill) 

  

 
4. Podporządkowanie się woli jeźdźca  
Jakość treningu oceniana na podstawie 
„skali szkoleniowej” ( zrelaksowanie, 
kontakt, wyprostowanie). 
Posłuszeństwo, włączając wszystkie ruchy. 
Przejścia. 

  

 

5. PERSPEKTYWA/ Potencjał uj. 
Potencjał jako przyszłego konia 
ujeżdżeniowego, zdolność do zebrania i 
przejęcia ciężaru na zad 

  

 
Maksymalnie – 50 punktów 
 

  

Punkty karne 
1 błąd w przebiegu  - 0.05 pkt. 
2 błąd                      - 0.1 pkt. 
3 błąd                   eliminacja 
 
0,4 pkt jest odejmowane także  za każdy inny 
błąd nie związany z przebiegiem konkursu 
zgodnie z Art 430.6.2 Przepisów Dyscypliny 
Ujeżdżenia. 
Pkt. za pomyłki odejmowane są od 
oceny końcowej. Ocena końcowa to 
średnia ze wszystkich not :5   

  

Ocena końcowa w punktach   

Dodatkowe wyliczenie w %:    
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
Podpis Przewodniczącego Komisji 

Sędziowskiej 

 
Suma punktów x2 = maks. wynik w % 
 
Punkty karne 
1 błąd w przebiegu – 0,5%   
2 błąd                        – 1% 
3 błąd                        – eliminacja 

2pkt  są odejmowane także  za każdy inny błąd nie 
związany z przebiegiem konkursu zgodnie z Art 
430.6.2 Przepisów Dyscypliny Ujeżdżenia. 
przed przeliczeniem na wynik procentowy.  

 

 
Ocena końcowa w %  
 

 

Oceny od 0 do 10, z dokładnością do 0,1. Celem jest wyróżnienie koni z elastycznymi naturalnymi 

chodami, trenowanymi w prawidłowy sposób adekwatnie do ich wieku, które potrafią osiągać wyższe 

poziomy ujeżdżenia. 


