
IV Warmińsko – Mazurski Czempionat Koni Ras Szlachetnych 

w Skokach Luzem 

GALINY 2017 

 

Termin – 02.06. 2017 roku, godz. 10.00 

Miejsce – Stadnina Koni Galiny (hala o wymiarach 40x13 m) 

Organizatorzy: W – M ZHK w Olsztynie i SK Galiny 

Regulamin: 

Uczestnictwo – w imprezie mogą wziąć udział konie ras szlachetnych (klacze - źrebne do 

4-miesięcy, ogiery, wałachy) urodzone w kraju i za granicą. 

Oceniane konie będą pokazywane w następujących klasach: 

I   Konie dwuletnie i trzyletnie  

1 Klacze 

2 Ogiery 

II  Konie starsze (bez kariery sportowej) 

1 Klacze 

2 Ogiery 

3 Wałachy 

       Ocenę koni przeprowadzi komisja w składzie 3 – osobowym,  która między sobą wybiera 

przewodniczącego.  Ocena skoków w skali od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) mnożnik x 2. 

Oceniane są następujące elementy: rozwaga i sposób podejścia do przeszkody; ułożenie 

głowy i szyi; siła odbicia i szybkość oderwania przednich kończyn od podłoża; ułożenie 

głowy, szyi i kłody podczas skoku (baskil); umiejętność złożenia przednich kończyn i 

otworzenia zadu; równomierność prowadzenia przednich kończyn; dynamika skoku; 

elastyczność grzbietu; szybkość powrotu do równowagi po skoku.  

Koń w skokach luzem może być puszczany w kombinację „z ręki”. Na każdej wysokości 

powinien wykonać 2-3 skoki (skok ze zrzutką, zatrzymaniem lub puknięciem powinien być 

powtórzony). W uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o dodaniu 

wskazówki w kombinacji. 

Skoki w korytarzu odbywają się wg następującego schematu: 6 m od krótkiej ściany 

wskazówką – 2,8-3 m; koperta 6,5-6,8; stacjonata (wys. 70-80 cm) – 6,8-7,2 m doublebarre 

(szer. maks. 140 cm, wysokość maks. 125 cm). O odległościach między przeszkodami, o ich 

wysokości i szerokości decyduje Komisja. 



Ponadto oceniane będą : typ użytkowy, pokrój i trzy podstawowe chody – stęp w ręku, 

kłus i galop w wolnym ruchu. 

OCENA KONIA 

1. Typ użytkowy ,pokrój – (1 -10 pkt .co 0.5 ) 

2. Stęp                              - (1 -10 pkt. co 0.5 ) 

3. Kłus                              - (1 -10 pkt. co 0.5 ) 

4. Galop                            - (1 – 10pkt. co 0,5 ) 

5. Skoki luzem                  - (1 – 10 pkt. co 0,5) mnożnik  x 2 

Razem maksymalnie—60 pkt. 

O kolejności zajętych miejsc decyduje suma uzyskanych punktów.  

Organizatorzy przewidują nagrody finansowe i rzeczowe 

Zgłoszenia koni przyjmowane są do dnia 29 maja przez: SK Galiny tel: 509 510 234, lub  

W – MZHK Olsztyn, tel: (89) 535 95 81, lub mailowo: konie_olsztyn@tlen.pl 

Wpisowe od konia 100 zł. 

Korzystanie z boksu 30 zł (doba).  

Konie dowiezione na czempionat muszą być zaopatrzone w paszporty z aktualną 

adnotacją o szczepieniu przeciwko grypie. Podczas imprezy obowiązuje regulamin panujący 

na terenie SK Galiny.  

Organizatorzy czempionatu nie zwracają: kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie 

odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i 

w czasie trwania czempionatu.   

 

 

 

 


