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XII Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi  
30-31 października 2021 roku 

 
Propozycje 

 
1. Informacje podstawowe:  
XII Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi – zawody ogólnopolskie, afiliowane 
przez ECAHO – dla koni wpisanych do ksiąg stadnych uznanych przez WAHO. Tytuły Sportowych 
Mistrzostw Polski będą przyznawane koniom, wpisanym do PASB, które zajęły najwyższe miejsca w 
klasyfikacji generalnej. 
 
2. Organizatorzy:  

 Stadnina Koni Michałów Spółka z.o.o., 
 Klub Jeździecki im. I Pułku Strzelców Konnych w Michałowie, 
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

3. Termin i miejsce zawodów:  

 30 – 31 października (sobota – niedziela) 2021 r., 
 Stadnina Koni Michałów, 28-411 Michałów, 
 Wszystkie konkurencje rozegrane zostaną w krytej ujeżdżalni. W zależności od warunków 

atmosferycznych rozprężalnia zostanie przygotowana na placu zewnętrznym lub na hali przed 
rozpoczęciem konkurów (podłoże piaszczyste, piasek kwarcowy). 

4. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu określonym w regulaminie – fax’em, e-mailem lub listownie, 
na adres: 

Stadnina Koni Michałów  
28-411 Michałów  
fax. 41 356 54 06  
e-mail: marta.jaros@stadninamichalow.pl 
 
Ostateczny termin zgłoszeń: 22 października 2021 r. 

5. Opłaty: 

 200 zł – wpisowe za całe zawody od konia, 
 150 zł – opłata za boks w stajni murowanej, za całe zawody. 

Uwagi: 

 Ilość boksów ograniczona, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia dostępności, 



2 
 

 Boksy będą dostępne od 29 października 2021 r. od godziny 17:00, 
 Organizator udostępnia słomę, nie zapewnia siana oraz owsa.  

 
Wpisowe należy wpłacić na konto: 

 Klub Jeździecki Michałów im. I Pułku Strzelców Konnych, 28-411 Michałów, 
 Bank Spółdzielczy Pińczów: 64 8509 0002 2002 0010 2108 0001, 
 z dopiskiem zawierającym nazwy koni, których dotyczy wpisowe. 

6. Komisja sędziowska oraz osoby oficjalne: 

Dyrektor zawodów:  
– Marta Jaros (tel. 693 019 123)  

 
Dyrektor techniczny:  

– Mariusz Liśkiewicz (tel. 602 152 499)  
 

Sędziowie konkurencji klasycznych i pleasure:  
– Alicja Poszepczyńska 
– Magdalena Szarszewska 
– Anna Piasecka 
– Wacław Pruchniewicz 
– Józef Zagor 
 

Gospodarz toru:  
– Józef Zagor   
 

Lekarz zawodów: – lek. wet. Bartosz Kozłowski  
– lek. wet. Agnieszka Kozłowska  
 

Sekretariat pokazu:  
– Przemysław Jankowski 
– Małgorzata Lubasz 
 
 

7. Wstępny program zawodów:  
 
Sobota, rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:00:  
Konkurs nr 1 – Type & Conformation (klasa I),  
Konkurs nr 2 – ujeżdżenie (klasa A) – półfinał D-2,  
Konkurs nr 3 – Classic Pleasure (klasa D) – półfinał,  
Konkurs nr 4 – Traditional Arabian Riding (klasa E) – półfinał,  
 
Bezpośrednio po zakończeniu konkursu nr 5 organizatorzy przewidują godzinną przerwę.  
 
Konkurs nr 5 – Hunter Pleasure (klasa H) – półfinał,  
Konkurs nr 6 – Polski Strój Historyczny (klasa F) – półfinał,  
Konkurs nr 7 – skoki (klasa B) – półfinał – LL (90 cm). 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu nr 7 – skoki w przypadku zgłoszenia się 
poniżej 5 par do półfinału. Informacja czy konkurs odbędzie się zostanie przekazana po zamknięciu 
zgłoszeń.  
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Niedziela, rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:00:  
Konkurs nr 8 – ujeżdżenie (klasa A) – finał D-3,  
Konkurs nr 9 – Classic Pleasure (klasa D) – finał,  
Konkurs nr 10 – Traditional Arabian Riding (klasa E) – finał,  
 
Bezpośrednio po zakończeniu konkursu nr 10 organizatorzy przewidują godzinną przerwę.  
 
Konkurs nr 11 – Hunter Pleasure (klasa H) – finał,  
Konkurs nr 12 – Polski Strój Historyczny (klasa F) – finał,  
Konkurs nr 13 – skoki (klasa B) – finał – LL (90 cm). 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu nr 13 – skoki w przypadku zgłoszenia się 
poniżej 5 par do półfinału. Informacja czy konkurs odbędzie się zostanie przekazana po zamknięciu 
zgłoszeń.  
 
 

W SOBOTĘ ORGANIZATOR ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW I CZŁONKÓW 
EKIP NA WSPÓLNĄ KOLACJĘ W ,,Starym Magazynie”. 

 
8. Nagrody:  

 Tytuły przyznawane są koniom, a nie jeźdźcom. 
 Konie sklasyfikowane na miejscach od I do VI w swojej finałowej klasie, bez względu na liczbę 

uczestników, otrzymują flot’s w następujących kolorach: 
o niebieski, 
o czerwony, 
o żółty, 
o biały, 
o różowy, 
o zielony. 

 
 Konie, które zajmą w finałach pierwsze miejsca w konkurencjach: Ujeżdżenie, Skoki, Classic 

Pleasure, Hunter Pleasure oraz Traditional Arabian Riding otrzymają premię z funduszu ECAHO  
w wysokości 200 euro zgodnie z regulaminem i klasyfikacją ECAHO. Warunkiem wypłaty nagród 
jest udział minimum 3 par w konkurencji.  
 

 Oprócz flot’s Organizator zapewnia medale, puchary oraz nagrody rzeczowe dla trzech 
pierwszych koni w finałowej klasyfikacji. 
 

 Podczas trwania konkursów będzie prowadzona klasyfikacja Sportowych Mistrzostw Polski Koni 
Arabskich. W rozgrywce finałowej koń, który zajmie:  
 

o pierwsze miejsce – otrzyma Złoty Medal Sportowych Mistrzostw Polski Koni Arabskich 
o drugie miejsce – otrzyma Srebrny Medal Sportowych Mistrzostw Polski Koni Arabskich 
o trzecie miejsce – otrzyma Brązowy Medal Sportowych Mistrzostw Polski Koni Arabskich  

 
 W rozgrywce finałowej jeździec ma prawo startu na wszystkich koniach zakwalifikowanych do 

finału oraz może zająć nagradzane miejsce oraz medale na każdym z koni. 
 Jeździec, który startuje na więcej niż jednym koniu w ujeżdżeniu lub w skokach, musi przed startem 

w finale wskazać tylko jednego konia, którego wynik będzie liczony w klasyfikacji jeźdźców. 
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9. Zasady rozgrywania klas – Na podstawie regulaminu ECAHO, PZJ oraz Regulaminu PZHKA 
 
Koń może startować maksymalnie w 3 konkurencjach klasycznych (ujeżdżenie, skoki) w ciągu dnia i w 6 
konkurencjach Pleasure (Classic, Hunter, Traditional Arabian Riding, Polski Strój Historyczny).   
 
Klasa A – Ujeżdżenie (zgodnie z programami publikowanymi przez PZJ&FEI) 

 Konkurs ujeżdżenia jest oceniany zgodnie z zasadami FEI oraz PZJ. Konkury Sportowych 
Mistrzostw Polski Koni Arabskich:  

o Półfinał (D-2), 
o Finał (D-3). 

 
 Klasyfikacja ostateczna jest ustalana na podstawie sumy ocen procentowych uzyskanych w 

konkursach półfinałowym i finałowym. Do finału kwalifikuje się 10 najlepszych par z półfinału. 
Konie o identycznej punktacji co koń 10 również kwalifikują się do rozgrywki finałowej. 

Klasa B – Skoki (zgodnie z przepisami publikowanymi przez PZJ&FEI)  

 Konkursy skoków będą oceniane zgodnie z zasadami FEI oraz PZJ. Konkury Sportowych 
Mistrzostw Polski Koni Arabskich:  

o Półfinał (LL, do 90cm), konkurs dokładności bez rozgrywki 
o Finał (LL, do 90 cm), konkurs dokładności z ewentualną rozgrywką medalową, jeśli po 2 

przejazdach (1 w półfinale i 1 w finale) nie zostanie wyłoniony złoty, srebrny i brązowy 
medalista. Rozgrywka o miejsca medalowe na zasadzie konkursu zwykłego. 
 

 Do finału kwalifikuje się 10 najlepszych koni z półfinału. Konie o identycznej punktacji, co koń 
10. również kwalifikują się do rozgrywki finałowej. 
 

Klasa D – Classic Pleasure – ECAHO Level A  

Poziom A – koń prezentowany jest w stępie, kłusie, kłusie wyciągniętym, galopie roboczym i 
wyciągniętym. Osiąganie nadmiernej szybkości oraz niebezpieczna, brawurowa jazda będą karane. 
Wymagane jest spokojne pozostawanie w pozycji stój oraz sprawne cofanie bez trudności. 

 

Klasa E – Traditional Arabian Riding – ECAHO Level A  

Poziom A – Koń prezentowany jest w stępie, galopie roboczym i galopie wyciągniętym; osiąganie 
nadmiernej szybkości oraz niebezpieczna, brawurowa jazda będą karane. Wymagane jest spokojne 
pozostawanie w pozycji stój. 75% punktacji sędziowskiej przyznawane jest za prawidłowość wykonania 
programu oraz współpracę konia z jeźdźcem, podczas gdy 25% za strój jeźdźca i rząd konia. 
 
Klasa F – Polski Strój Historyczny  

Koń prezentowany jest w stępie, kłusie, galopie roboczym i wyciągniętym. Osiąganie nadmiernej szybkości 
oraz niebezpieczna, brawurowa jazda będą karane. Wymagane jest spokojne pozostawanie w pozycji stój. 
75% punktacji sędziowskiej przyznawane jest za prawidłowość wykonania programu oraz współpracę 
konia z jeźdźcem, podczas gdy 25% za strój jeźdźca i rząd konia.  
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Klasa H – Hunter Pleasure – ECAHO Level A  

Poziom A – Konie mają być zaprezentowane w stępie, kłusie, galopie roboczym i wyciągniętym w obu 
kierunkach. Wymagane jest od nich pozostawanie w pozycji „stój” i chętne cofanie. Ocenie podlega 
zachowanie konia, prezencja, przydatność do klasy Hunter, jakość i pokrój 

 

Klasa I – Type&Conformation (wg zasad ECAHO)  

Punktacja za Typ w skali od 1 do 10 (dopuszczalne oceny połówkowe) Przeprowadzenie klasy: Każdy koń 
jest oceniany indywidualnie w postawie na „Stój” przez sędziów, według następujących kryteriów: 

 Typ – pkt 1-10 (dozwolone oceny połówkowe), 
 Pokrój (nogi, kłoda, jakość, harmonia) – pkt 1-10 (dozwolone oceny połówkowe). 

Końcowy wynik stanowi średnią z ocen za dwie cechy od sędziów. Wygrywa koń, który uzyska najwyższą 
średnią wartość. Konie mogą być prezentowane w ogłowiu wędzidłowym, prezenterce lub kantarze. 
Prezenterzy mają na sobie strój jeździecki. Ogiery muszą być okiełznane wędzidłem. Bandażowanie nóg 
jest niedozwolone. Konie są doprowadzane do oceny na określone miejsce o określonej porze, w kolejności 
dowolnej. 

 

Klasyfikacja łączna Classic All-Round 

Koniom, które otrzymają największą łączną liczbę punktów w niżej wymienionych dyscyplinach będzie 
przyznany tytuł Classic All-Round Champion. 

Classic All-Round Champion  
konkurencje obowiązkowe: 

 Type&Conformation (I) 
 Ujeżdżenie (A) lub Skoki (B) 

konkurencje dodatkowe: 

 Ujeżdżenie (A), 
 Skoki (B), 
 Classic Pleasure (D), 
 Hunter Pleasure (H), 
 Native Costume (E). 

Jeśli podczas zawodów jest podział rozgrywanych dyscyplin na kategorie wiekowe jeźdźców, tytuł Classic 
All-Round Champion, musi być przyznane w każdej kategorii wiekowej. Tytuł Classic All-Round 
Champion otrzymuje koń, który z tym samym jeźdźcem otrzymał największą sumę punktów ze wszystkich 
konkursów obowiązkowych i dodatkowych, w których startował. Jeśli dwa lub więcej koni ma taką samą 
łączną punktację, tytuł otrzyma koń, który ma więcej punktów otrzymanych w klasie Type&Conformation. 



6 
 

 

 

10. Sprawy organizacyjne: 

 nie przewiduje się zebrania technicznego, 
 listy startowe będą dostępne na godzinę przed rozpoczęciem konkursów,  
 sprawdzenie dokumentów koni i zawodników oraz wydawanie numerów startowych będzie 

odbywać się w biurze zawodów (budynek Starego Magazynu) w piątek od godziny 18:00 do 19:00 
oraz w sobotę od godziny 7:00 do 8:00 – pod rygorem niedopuszczenia do startu,  

 jeźdźcy muszą mieć kaski, dotyczy to zarówno przejazdów podczas konkursów, jak i jazdy na 
rozprężalni i na terenie zawodów, wyjątek stanowią klasy Pleasure dla zawodników mających 
ukończone 18 lat, 

 organizator wymaga od zawodników ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób 
uczestniczących w kulturze fizycznej i sporcie, ważnych badań lekarskich, a od osób 
niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na udział w zawodach,  

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów, 
 wyżywienie we własnym zakresie. 

10. Noclegi (we własnym zakresie):  

 Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy ,,Zacisze”, Krzyżanowice Dolne 13, 28-400 Pińczów     
tel. 41 357 18 82, 603 0587 675 www.oswzacisze.pl info@oswzacisze.pl. Ośrodek ok.17 km od 
Stadniny. 

 Hotel ,,Słoneczny Zdrój Medical SPA&Wellness”, ul. Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko- 
Zdrój, tel. 41 378 88 00, 728 410 620, www.slonecznyzdroj.pl, info@slonecznyzdroj.pl,  
booking@slonecznyzdroj.pl . Hotel ok.23 km od Stadniny. 

 Hotel ,, Nad Starą Nidą”, ul. Targowa 4, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 24 40, 791 601 187 
www.hotelnadstaranida.pl, www.hotelnsn.pl, info@hotelnsn.pl. Hotel ok. 8 km od Stadniny. 

 ,,Zakątek” Dom Weselny & Hotel Wrocieryż, 28-411 Michałów,  tel. 501 524 030 , 791 135 105 
www.domweselnyzakatek.pl,  info@domweselnyzakatek.pl. 

 Hotel Mercure Conference & Spa Dosłońce 56, 32-222 Racławice, tel. 12 378 47 27 www.mercure-
doslonce-spa.com,  recepcja@dosloncespa.pl.  Hotel ok. 41 km od Stadniny. 

 Agroturystyka J.M. Bębenek, Skowronno Górne 33, 28-400 Pińczów, tel. 725 304 381 Pensjonat 
ok. 13 km od Stadniny. 

 Agroturystyka ,,W Dolinie Nidy” T.M. Napora, Skowronno Górne 32, 28-400 Pińczów, tel. 661 
833 574, 721 143 074. Pensjonat ok. 13 km od Stadniny. 
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ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KRADZIEŻE, WYPADKI 
I INNE SZKODY MOGĄCE POWSTAĆ W TRAKCIE TRANSPORTU, NA I PO 

ZAWODACH ORAZ W TRAKCIE UCZESTNICTWA W NICH 


