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1. Wstęp 
Poniższe przepisy muszą być czytane łącznie z przepisami i regulaminami FEI, nie ograniczając 
się do Regulaminu Generalnego, przepisów w powożeniu, regulaminu weterynaryjnego, 
regulaminów antydopingowych i kontroli medycznej oraz przepisów antydopingowych dla 
zawodników. 
 
2. Propozycje 
Konie 5,6 i 7 letnie traktowane są jako oddzielne klasy. 
 
3. Specyfikacje do przepisów: 
Bryczki i uprząż: ( art. 936 -942) 
Bryczki maratonowe lub ujeżdżeniowe dozwolone są we wszystkich klasach oprócz finałów dla 
koni 6 i 7 letnich, kiedy w kombinowanym maratonie obowiązuje bryczka maratonowa. 
         Luzacy: 
         odniesienie do przepisów w powożeniu 
           Zręczność: 
          odniesienie do art. 974: młode konie: rozstaw 20 cm. 
 
4. Sędziowanie: 
Do oceny: 
1. chody podstawowe 
    stęp, 
    kłus identyfikowany w różnych formach jako zebrany, roboczy, pośredni   
    i wyciągnięty odpowiadający różnym programom 
    galop jako zebrany, roboczy i pośredni ( tylko dla koni 6 i 7 letnich) 
2. wypełnienie kryteriów skali wyszkolenia stosownie do wieku konia 
3. ogólne wrażenie zawierające ocenę charakteru i poziomu wyszkolenia   
   konia zaprzęgowego w ujeżdżeniu i zręczności. 
   Najistotniejszą cechą jest charakter konia i jego jezdność. 
5. Wymagania i ocena: 
1.przejechanie jednego z programów dla młodych koni YH1 lub YH2 i bezpośrednie rozpoczęcie 
próby zręczności na tym samym parkurze. 
2. Sędziowie dają swoje oceny zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej – dozwolone są 
pełne i połówkowe oceny. 
3. w przypadku wydarzeń, średni wynik pomniejszany jest o 1/10 punktów zamieszczonych w 
przepisach w powożeniu zarówno w części próby ujeżdżenia jak i zręczności ( na przykład: 0,3 za 
zrzucenie piłki, 0,5 za zejście luzaka, itp.); przekroczenie normy czasu w próbie zręczności karane 
jest 0,1 punktu za sekundę. 
 
 
6. Kwalifikacja: 
Może mieć miejsce w każdym kraju z wynikiem minimum 7,0 w różnych klasach. Kryteria oceny 
zamieszczone są w wytycznych poniżej. 
1. Konie 5 letnie: 
    Program YH1 składający się z części 1, próby ujeżdżenia i części 2,   
    próby zręczności, rozgrywanych na tym samym parkurze. 
2. Konie 6 letnie: 
    Program YH2 składający się z części 1, próby ujeżdżenia i części 2,   
    próby  zręczności, rozgrywanych na tym samym parkurze lub ukończenie   
    jednych zawodów CAI 2* lub powyżej w zaprzęgu pojedynczym lub w   
    parze z wynikiem minimum 60% w ujeżdżeniu. 
 3. Konie 7 letnie: 
    Program YH2 składający się z części 1, próby ujeżdżenia i części 2,   
    próby  zręczności, rozgrywanych na tym samym parkurze lub 
    jednokrotne zajęcie nagradzanego miejsca w  zawodach CAI 2* lub 
    powyżej w zaprzęgu pojedynczym lub w  parze z wynikiem minimum   
    60% w ujeżdżeniu. 



7. Mistrzostwa: 
1. w mistrzostwach konie najpierw muszą zrobić kwalifikacje w swoich programach jak w okresie 
kwalifikacyjnym 
konie 5 letnie – YH1 ( ujeżdżenie + zręczność) 
konie 6 i 7 letnie – YH2 (ujeżdżenie + zręczność) 
50% startujących koni z wynikiem minimum 6,0 kwalifikuje się do finału 
8. Finał 
Konie 5 letnie: 
Program YH 3 ( ujeżdżenie + zręczność); 
obliczony wynik włączając odliczenia za punkty karne = wynik końcowy 
      
 Konie 6 letnie: 
1. Ujeżdżenie: program YH 4 ( finałowy program ujeżdżenia) sędziowany według tych samych 
wytycznych z jedną oceną końcową. 
2. specjalny maraton kombinowany z 2 przeszkodami maratonowymi ( bramki A – E) i 6 – 8 
przeszkodami zręcznościowymi. 
Kryteria oceny: nastawienie, posłuszeństwo, ruchliwość, efektywna wydajność, potencjał, szybkość; 
oceniane jedną oceną ( możliwa ocena z przecinkiem). 
Ocena 1 + ocena 2 = wynik końcowy 
konie 7 letnie: 
 1. Ujeżdżenie: program YH 4 ( finałowy program ujeżdżenia) sędziowany według tych samych 
wytycznych z jedną oceną końcową. 
2. specjalny maraton kombinowany z 2 przeszkodami maratonowymi ( bramki A – F) i 6 – 10 
przeszkodami zręcznościowymi. 
Kryteria oceny i punkty karne jak wyżej 
Ocena 1 + ocena 2 = wynik końcowy 
 
9. Wytyczne do sędziowania przydatności młodych koni –    
    program YH 1  (konie 5 letnie) 
    Dozwolone tylko pełne i połówkowe oceny. 
     A. Ujeżdżenie: 
         a) chody podstawowe 
            1. Stęp 
              ( rytm, dążność, krycie ziemi, aktywny zad, swoboda 
                w łopatce, „żucie z ręki”, rozluźnienie)                           x 2 
            2. Kłus roboczy 
               ( rytm, impuls, aktywność, kołyszący grzbiet)                  x 1 
            3. Kłus pośredni 
                ( rytm,impuls, wydłużenie ramy i kroków, kołyszący 
                   grzbiet, krycie ziemi, równowaga)                                x 1 
        b) Edukacja konia w odniesieniu do skali wyszkolenia 
            ( kontakt, elastyczność, chęć do wyciągnięcia, wygięcie, 
               posłuszeństwo, przepuszczalność)                                    x 2 
B. Zręczność i wrażenie ogólne 
     ( Jakość naturalnych ruchów, posłuszeństwo, przepuszczalność, 
        wygląd, harmonia wykonania, przydatność do zaprzęgu)        x1 
 
Wszystkie wyniki są dodawane i dzielone przez 7 = wynik za wykonanie 
Od tego wyniku odejmowane są punkty karne ( patrz 3.3) 
 
Wszystkie zdarzenia są obliczane jako 1/10 punktów karnych opublikowanych  w aktualnych 
przepisach FEI w powożeniu dotyczących konkursów  ujeżdżenia i zręczności. 
 
 
 
 
 



10. Wytyczne do sędziowania przydatności młodych koni  -   
      program YH 2 (konie 6 i 7 letnie) 
    Dozwolone tylko pełne i połówkowe oceny. 
     A. Ujeżdżenie: 
         a) chody podstawowe 
            1. Stęp 
              ( rytm, dążność, krycie ziemi, aktywny zad, swoboda 
                w łopatce, „żucie z ręki”, rozluźnienie)                           x 2 
            2. Kłus zebrany i roboczy 
               ( rytm, impuls, aktywność, kołyszący grzbiet)                  x 1 
            3. Kłus pośredni i wyciągnięty 
                ( rytm, impuls, wydłużenie ramy i kroków, równowaga, 
                  uniesienie)                                                                       x 1 
            4. galop 
                (rytm, przepuszczalność, równowaga, impuls, krycie 
                  ziemi, uniesienie)                                                             x 1 
 
        b) Edukacja konia w odniesieniu do skali wyszkolenia 
            ( kontakt, elastyczność, chęć do wyciągnięcia, wygięcie, 
               posłuszeństwo, przepuszczalność)                                    x 2 
B. Zręczność i wrażenie ogólne 
     ( Jakość naturalnych ruchów, posłuszeństwo, przepuszczalność, 
        chęć do zebrania, wygląd, harmonia wykonania, przydatność 
        do zaprzęgu)                                                                              x1 
 
           Wszystkie wyniki są dodawane i dzielone przez 8 = wynik za wykonanie 
           Od tego wyniku odejmowane są punkty karne ( patrz 3.3) 
 
           Wszystkie zdarzenia są obliczane jako 1/10 punktów karnych opublikowanych   
           w aktualnych przepisach FEI w powożeniu dotyczących konkursów   
           ujeżdżenia i zręczności. 
 
 


