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1. Introduction / General

1. Wstęp

These Guidelines should be read in conjunction with the FEI Rules and
Regulations, such as, but not limited to, the FEI General Regulations, the FEI
Driving Rules, the FEI Veterinary Regulations, the Equine Anti-Doping and
Controlled Mediation Regulations and the Anti-Doping Rules for Human Athletes.

Poniższe przepisy powinny być czytane łącznie z przepisami i regulaminami FEI,
nie ograniczając się do Przepisów Ogólnych, Przepisów Powożenia, regulaminów
weterynaryjnych, regulaminów antydopingowych i kontroli medycznej oraz
przepisów antydopingowych dla zawodników

2. Event categories available in FEI Calendar (separate classes):
CAI YH 5yo

CAI YH 6yo

2. Kategorie rozgrywane w kalendarzu FEI (oddzielne klasy)
CAI konie 5-letnie

CAI YH 7yo

3.1. Carriages and harness (Art. 936-942)
Dressage or Marathon carriages* are permitted for all classes except for the
Finals where Marathon Carriage is compulsory in the combined Marathon.
* with correct dressage width
3.2. Grooms:
Refer to the FEI Driving Rules.
3.3. Entries
Number of entries per NF: up to 10 entries par age category
Number of entries per Athlete: two Horses per age category
Open to all star rated levels of Athletes.
3.4. Size of the arena:
Size arena

CAI YH 5 yo

40 x 80m

CAI YH 6 yo

40 x 80m

CAI YH 7 yo

40 x 80m

Championship
YH 5 yo
Championship
YH 6 yo
Championship
YH 7 yo

CAI konie 7-letnie

3. Odniesienia do przepisów

3. References to the Rules:

Class

CAI konie 6-letnie

3.1 Bryczki i uprzęże (Art. 936-942)
Bryczki ujeżdżeniowe lub maratonowe* są dozwolone we wszystkich
klasach, z wyjątkiem finałów gdzie w maratonie kombinowanym
obowiązuje bryczka maratonowa
*z prawidłowym rozstawem w ujeżdżeniu

3.2 Luzacy
Zgodnie z Przepisami powożenia FEI
3.3 Zgłoszenia
Liczba zgłoszeń na narodowość: do 10 na każdą kategorię,
liczba zgłoszeń na zawodnika: dwa konie w każdej kategorii.
Otwarte dla zawodników ze wszystkich poziomów gwiazdek.
3.4 Wymiary czworoboków

Nbr of Cones

Klasa

Czworobok

7

CAI YH 5-latki

40 x 80m

8

CAI YH 6-latki

40 x 80m

CAI YH 7-latki

40 x 80m

Dressage and cones
arena all in one
Dressage and cones
arena all in one
Dressage and cones
arena all in one

8

40 x 80m

Dressage (PartA)*

N/A

40 x 80m

Dressage (Part A)*

N/A

40 x 80m

Dressage (Part A)*

N/A

Mistrzostwa
YH 5-latki
Mistrzostwa YH
6latki
Mistrzostwa
YH 7latki

*Part B is the combined obstacle driving/ combined Marathon – see below

Liczba kegli
Ujeżdżenie i zręczność
na jednym
Ujeżdżenie i zręczność
na jednym
Ujeżdżenie i zręczność
na jednym

7
8
8

40 x 80m

Ujeżdżenie (Część A*)

Nie dotyczy

40 x 80m

ujeżdżenie (Part A)*

Nie dotyczy

40 x 80m

ujeżdżenie (Part A)*

Nie dotyczy

*Częścią B jest maraton kombinowany/ przeszkody kombinowane – patrz niżej
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3.5. Cones: in Dressage arena
Ref. to Article 974.
Young Horses: 20cm clearance in the cones.

3.5 Zręczność na placu ujeżdzeniowym
wg Art. 974
dla młodych koni w zręczności rozstaw + 20 cm

3.6. Final 5 year old: Combined Obstacle Driving
Applicable distances:
- 500m to 700m, speed 230m/min with 10-14 cones included
- 1 or 2 multiple and 1 or 2 Marathon obstacles (gates A-D)

3.6 Finał koni 5 letnich: Przeszkody Kombinowane
Dystanse: - 500 – 700m, tempo: 230m/min,
Przeszkody: 10-14 zręcznościowe w tym 1-2 wieloczłonowe
i 1 – 2 przeszkody maratonowe ( bramki A-D)
3.7 Finał Koni 6 i 7 letnich Maraton Kombinowany
Dystanse:
- konie 6 letnie: 1000m – 1200m z 2 przeszkodami maratonowymi
i 7-10 zręcznościowymi w tym 1 lub 2 wieloczłonowe
- konie 7 letnie: 1300m – 1500m z 2 przeszkodami maratonowymi
i 10–12 zręcznościowych w tym 2-3 wieloczłonowe

3.7. Final 6 and 7 years old combined Marathon
Applicable distances:
- 6 year old Horses: 1000m to 1200m with 2 marathon obstacles and - 7-10
cones including 1 or 2 multiple obstacles
- 7 year old Horses: 1300m to 1500m with 2 marathon obstacles and - 10-12
cones including 2-3 multiple obstacles
Time/speed in Cones
- 6 year old Horses: 240 M/min
- 7 year old Horses: 250 M/min

Tempo na zręczności:
- konie 6 letnie: 240m/min
- konie 7 letnie: 250m/min
-rozstaw osi w zręczności 145 cm
-szerokość przeszkód maratonowych: wg Przepisów Powożenia FEI

- Cones width: 145cm
- Marathon Obstacles: see FEI Driving Rules

3.8 Ograniczenia (kiełzna)
kiełzna: niedozwolone są: kineton, ‘bit lifters’ (nachrapnik z dolnym
paskiem lub skośnikiem)

3.8. Specifications (Bits): Bits: no kineton, no bit lifters and no second
nosebands will be allowed

nachrapnik z dolnym paskiem lub skośnikiem

kineton
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4. Officials:

4. Osoby oficjalne

4.1. Judges:

4.1. Sędziowie

Class

Nbr of Judges

CAI YH 5 yo

3 (sitting at C)

CAI YH 6 yo

3 (sitting at C)

CAI YH 7 yo

3 (sitting at C)

YH Championships
(appointed by the FEI)

3 (sitting at C)

Level
One Level 2, two Nationals
(or above)
One Level 3, two Nationals
(or above)
One Level 3, two Nationals
(or above)
One Level 4 and
two Level 3

4.2. Course Designer:

Klasa

Liczba sędziów

CAI YH 5 yo

3 siedzących w C

CAI YH 6 yo

3 siedzących w C

CAI YH 7 yo

3 siedzących w C

Mistrzostwa Młodych
Koni wg FEI

3 siedzących w C

4.2. Gospodarz Toru

Class
CAI YH 5 yo

Level
Min Level 2

CAI YH 6 yo
CAI YH 7 yo
YH Championships
(appointed by the FEI)

Min Level 2
Min Level 2
Min Level 4

4.3. Technical Delegate:

Klasa

Level

CAI YH 5 yo

Min. Level 2

CAI YH 6 yo

Min. Level 2

CAI YH 7 yo
Mistrzostwa Młodych
Koni wg FEI

Min. Level 2
Min. Level 4

4.3. Delegat Techniczny

Class
CAI YH 5 yo

Level
Min Level 2

CAI YH 6 yo
CAI YH 7 yo
YH Championships
(appointed by the FEI)

Min Level 2
Min Level 2
Min Level 4

4.4. Chief Steward:
Class

Level

CAI YH 5 yo

Klasa

Level

CAI YH 5 yo

Min. Level 2

CAI YH 6 yo

Min. Level 2

CAI YH 7 yo
Mistrzostwa Młodych
Koni wg FEI

Min. Level 2
Min. Level 4

4.4. Szef Komisarzy

Min Level 2

Klasa

Level

CAI YH 5 yo

Min. Level 2

CAI YH 6 yo

Min Level 2

CAI YH 6 yo

Min. Level 2

CAI YH 7 yo
YH Championships
(appointed by the FEI)

Min Level 2

CAI YH 7 yo
Mistrzostwa Młodych
Koni wg FEI

Min. Level 2

Min Level 3
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Min. Level 3

Poziom
Jeden level 2, dwóch
narodowych lub jak obok)
Jeden level 3, dwóch
narodowych lub jak obok)
Jeden level 3, dwóch
narodowych lub jak obok)
Jeden level 4 i dwóch level3

5. Sędziowanie

5. Judgment:

To be judged
5.1.The basic paces
Walk Clear 4-beat rhythm, covering ground, showing relaxation
Trot: Collected, working, medium and extended Trot as specified in the
different tests
Canter: Collected, working, medium (for 6-and 7 year old only)
5.2.Demonstration of the level of training appropriate to the age of the Horse.
5.3.Overall impression to include character and education of the driving Horse
in the dressage and the cones.
The most influential point is the character of the Horse and the Horse’s
drivability.

Istotne w sędziowaniu
5.1. Ruchy podstawowe
Stęp: wyrazisty 4 taktowy rytm, obszerność wykroku, rozluźnienie
kłus: kłus zebrany, roboczy, pośredni i wyciągnięty w zależności
jak podano w danym teście
galop: zebrany, roboczy, pośredni (tylko dla 6 i 7-latków)
5.2. Pokazanie poziomu wytrenowania odpowiednio do wieku konia
5.3. Wrażenie ogólne łącznie z charakterem i wyszkoleniem konia
powożeniowego w ujeżdżeniu i zręczności.
Najważniejszym punktem wpływającym na ocenę jest charakter konia i jego
przydatność do powożenia.

6. Requirements and evaluation:

6. Wymagania i ocena

6.1.Athletes will drive one of the tests for Young Horses YH 1 or YH 2 followed
immediately by the Cones Driving in the same arena.
6.2.The judges will award their marks in accordance with the guidelines laid out
below –full and half marks can be used.
6.3.In the event of incidents, penalties equal to 1/10 of the points shown in the
FEI Driving Rules for Dressage and Cones will be deducted from the average
result (example: 0,3 for a ball down, 0,5 for a groom down, etc..). The
penalty for exceeding the Time Allowed in the Cones Driving is 0.1 penalty
per second.

6.1. Zawodnik po przejechaniu testu dla młodych koni YH1 lub YH2 kontynuuje
przejazd w zręczności powożenia na tym samym czworoboku.
6.2. Sędzia przyzna oceny odpowiednio do wymagań poniżej – mogą być
stosowane oceny pełne i połówki ocen.
6.3. W przypadku błędów, zostaną odliczane punkty w wysokości 1/10 punktów
karnych wg Przepisów Powożenia FEI dla ujeżdżenia i zręczności od średniej
z wyników (np.: 0,3 za zrzutkę, 0,5, za zejście luzaka, … itd.).
Kara za przekroczenie normy czasu w zręczności wynosi 0,1 za sekundę

7. Kwalifikacje

7. Qualification:

Każda Narodowa Federacja jest odpowiedzialna za kwalifikacje i selekcje
młodych konie biorących udział w Mistrzostwach

Each NF is responsible for the qualification and selection of the Young Horses
entered for the Championship.

8. Mistrzostwa

8. Championship:

8.1. Na mistrzostwach konie najpierw muszą zaliczyć odpowiedni test
kwalifikacyjny:
5-latki test YH 1 (ujeżdżenie + zręczności)
6 i 7-latki test YH 2 (ujeżdżenie + zręczności)
Do finału kwalifikuje się 50% startujących koni z wynikiem minimum 6.0 pkt
8.2. Jeżeli liczba startujących pozwala, Komitet Organizacyjny w porozumieniu z
SGł. i TD mogą zdecydować o przeprowadzeniu drugiej kwalifikacji dla koni,
które nie zakwalifikowały się do finału po pierwszym teście kwalifikacyjnym.
O Liczbie dodatkowych koni mogących się zakwalifikować w drugiej
kwalifikacji decydują SGł., TD i KO przed drugą kwalifikacją – w zależności od
całkowitej ilości koni w każdej klasie. Każdy zakwalifikowany koń musi uzyskać
minimalną ilość pkt. 6,0.

8.1.At the championship the horses have to do first a qualification in their
relevant tests :
5-year old Test YH 1 (dressage + cones)
6- and 7- year old Test YH 2 (dressage + cones)
50% of the competing Horses qualify for the Final, with a minimum score of 6.0
8.2.If the number of starters permits, the OC together with the PGJ and the TD
may decide to add a second qualification competition for the Horses who are
not qualified for the Final after the first qualification test. The number of
additional Horses that can qualify at the second qualification competition is
decided by the PGJ, TD and OC before the second qualification– depending on
the total number in each class. Each qualified Horse must have reached a
minimum score of 6.0.
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9. Championship Final

9. Finał Mistrzostw

9.1. 5 year old horses

9.1. Konie 5-letnie
 Ujeżdżenie: test YH 3 (test finałowy) sędziowany wg tych samych
wytycznych z jedną oceną końcowa
 Przeszkody kombinowane:
10-14 przeszkód zręcznościowych w tym min jedna max dwie przeszkody
wieloczłonowe i jedna lub dwie przeszkody maratonowe (bramki A-D
patrz pkt. 3.6 powyżej) zalecana przeszkoda wodną jeśli to możliwe
Kryteria oceny: ustawienie na pomocach, posłuszeństwo, zwinność, harmonia,
wydajność ruchu, dobór prędkości, potencjał i przydatność do sportu;
sędziowane z jedną oceną końcową (z dokładnością do 0,1)



Dressage: Test YH 3 (Final dressage test ).
Judged along the same guidelines with one final mark
 Special Combined Obstacle Driving with 10-14 cones included min one
and maximum two Multiple obstacles and one or two Marathon obstacles
(gates A-D see 3.6 above); water crossing optional if available.
Assessment criteria: Attitude, obedience, agility, harmony, productive
efficiency, speed, potential and perspective; judged with one final mark
(decimals possible)
Calculated score Mark 1 + Mark 2 = Final result

Ocena z części 1 + ocena z części 2 = Wynik końcowy

9.2. 6 year old horses:

9.2. Konie 6-letnie

 Dressage: Test YH 4 (Final dressage test) judged along the same
guidelines with one final mark.
 Special Combined Marathon with 2 Marathon obstacles (gates A-E) and
7-10 cones and in addition a water crossing., if available
Assessment criteria: Attitude, obedience, agility, productive efficiency,
potential, speed; judged with one final mark (decimals possible).

 Ujeżdżenie test YH 4 (test finałowy ujeżdżenia) sędziowany wg tych samych
wytycznych z jedną oceną końcową
 Maraton kombinowany z dwiema przeszkodami maratonowymi
(bramki A-E) i 7-10 przeszkodami zręcznościowymi zawierającymi
przeszkodę wodną jeśli to możliwe.
Kryteria oceny: ustawienie na pomocach, posłuszeństwo, zwinność, wydajność
ruchu, potencjał sportowy, dobór prędkości;

Mark 1 + mark 2 = Final result
9.3. 7 year old horses:

Ocena z części 1 + ocena z części 2 = Wynik końcowy

 Dressage: Test YH 4 (Final dressage test) judged along the same guidelines
with one final mark.
 Special Combined Marathon with 2 Marathon obstacles (gates A-F)
and 10-12 cones (see3.7 above) and in addition a water crossing if

9.3. Konie 7 letnie
 Ujeżdżenie test YH 4 (test finałowy ujeżdżenia) sędziowany wg tych samych
wytycznych z jedną oceną końcową
 Maraton kombinowany z dwiema przeszkodami maratonowymi
(bramki A-F) i 10-12 przeszkodami zręcznościowymi zawierającymi
przeszkodę wodną jeśli to możliwe.
Kryteria oceny i punkty karne tak jak powyżej

avaiable.
Assessment criteria and penalty points the same as above.
Mark 1 + mark 2 = Final result

Ocena z części 1 + ocena z części 2 = Wynik końcowy
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10. Guidelines for judging Young Horses Aptitude
Test YH 1 (5 year old horses)
Only full and half marks allowed

A. Dressage:
a) Basic paces
1. Walk
(Rhythm, purpose, covering ground, active hindquarters, freedom
in the shoulder, stretching forward and downward, relaxation )
2. Working trot
Rhythm, impulsion, activity, swinging back)
3. Medium Trot
(Rhythm, impulsion, lengthening of frame and steps,
swinging back, covering ground, balance)
b) Education of the Horse referring to the Training Scale
Contact, elasticity, willing to stretch, bending, obedience, suppleness)
B. Cones
(Obedience, elasticity, suppleness, maintaining speed, contact, forward
engagement, confidence and following the aids

10. Wytyczne do sędziowania przydatności młodych koni
Test YH 1 (konie pięcioletnie)
Dozwolone tylko pełne i połówkowe oceny

A Ujeżdżenie
a) Chody podstawowe:
1. Stęp
Rytm, pilność, obszerność wykroku, aktywność zadu, swoboda łopatek,
elastyczny wykrok z tendencją do ruchu naprzód, rozluźnienie
2. Kłus roboczy
Rytm, impuls, aktywność, sprężynujący grzbiet
3. Kłus pośredni
Rytm, impuls, wydłużenie ramy i kroków, sprężynujący grzbiet,
obszerność wykroku, równowaga
b) Wyszkolenie konie konia w odniesieniu do skali wyszkolenia:
Kontakt (przyjęcie kiełzna), elastyczność, dążność do ruchu naprzód
wygięcie, posłuszeństwo, przepuszczalność
B. Zręczność
(Posłuszeństwo, elastyczność, przepuszczalność, utrzymanie prędkości,
zaufanie, skuteczność pomocy
C. Wrażenie ogólne:
Jakość naturalnych ruchów, posłuszeństwo,
przepuszczalność, wygląd, harmonia wykonania,
przydatność do zaprzęgu

x2
x1

x1
x2

x1

C. Overall impression :
(Quality of natural movements, obedience, suppleness, appearance,
harmony of the performance, potential as a driving horse)

x1

All scores are added and divided by 8 = score for the performance
Penalties will be deducted from this score (see 6.3)

Wszystkie wyniki są dodawane i dzielone przez 8 = wynik za wykonanie
Od tego wyniku SA odejmowane punkty karne (patrz 6.3)

All incidents are calculated with 1/10 of the penalty points published in the
current FEI Driving Rules referring to dressage or cones competitions.

Wszystkie przypadki błędów są obliczenie jako 1/10 punktów karnych
opublikowanych w aktualnych przepisach w powożeniu FEI dotyczących
ujeżdżenia i zręczności
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x2
x1

x1

x2

x1

x1

11. Guidelines for judging Young Horses Aptitude
(6 and 7 years old horses)

11. Wytyczne do sędziowania przydatności młodych koni
(konie 6 i 7-letnie)

A. Dressage:

A. Ujeżdżenie

Only full and half marks allowed

Dozwolone tylko oceny pełne i połówkowe

a) Chody podstawowe

a) Basic paces
1. Walk
Rhythm, purpose, covering ground, active hindquarters, freedom
in the shoulder, stretching forward and downward, relaxation)

1. Stęp
Rytm, dążność/pilność, obszerność wykroku, aktywność zadu,
swoboda łopatek, elastyczność przodu i tyłu, rozluźnienie
2. Kłus zebrany i kłus roboczy
Rytm. impuls, aktywność, sprężynujący grzbiet, samoniesienie,
zaangażowanie
3. Kłus pośredni i wyciągnięty
Rytm, impuls, wydłużenie ramy i kroków, równowaga, samoniesienie ’
4. Galop
Rytm, przepuszczalność, równowaga, impuls, obszerność wykroku,
samoniesienie
b) Edukacja konie konia w odniesieniu do skali wyszkolenia:
Kontakt, elastyczność, chęć do wyciągnięcia, wygięcie,
posłuszeństwo, przepuszczalność

x2

2. Collected Trot and Working Trot
Rhythm, impulsion, activity, swinging back, self carriage, elevation

x1

3. Medium and Extended Trot
Rhythm, impulsion, lengthening of frame and steps, balance, uphill)
4. Canter
Rhythm, suppleness, balance, impulsion, covering ground, uphill)

x1
x1

b) Education of the Horse referring to the Training Scale
Contact, elasticity, willing to stretch, bending, obedience, suppleness)

x2

B. Cones
Obedience, elasticity, suppleness, maintaining speed, contact,
forward engagement, confidence and following the aids

x1
x1

x1

x2

B. Zręczność

x1

Posłuszeństwo, elastyczność, przepuszczalność, utrzymanie prędkości,
zaufanie, skuteczność pomocy
C. Wrażenie ogólne:
Jakość naturalnych ruchów, posłuszeństwo, przepuszczalność,
wygląd, harmonia wykonania, przydatność do zaprzęgu

C. Overall impression
Quality of Natural movements, obedience, suppleness, appearance,
harmony of the performance, potential as Driving horse

x2

x1

All marks are added and divided by 9 = score for the performance
Penalties will be deducted from this score (see 6.3)

Wszystkie wyniki są dodawane i dzielone przez 9 = wynik za wykonanie
Od tego wyniku są odejmowane punkty karne (patrz 6.3)

All incidents are calculated with 1/10 of the penalty points published in the
current FEI Driving Rules referring to dressage or cones competitions

Wszystkie przypadki błędów są obliczenie jako 1/10 punktów karnych
opublikowanych w aktualnych przepisach w powożeniu REI dotyczących
ujeżdżenia i zręczności

8z8

x1

x1

