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Bogdan Maślanka 
 Urszula Łęczycka

Popularyzacja sportów konnych wśród 
właścicieli, hodowców i miłośników 

koni arabskich ma wiele pozytywnych 
aspektów – po pierwsze pokazuje, jak 
wszechstronnie użytkowym może być 
koń czystej krwi i w ilu konkurencjach 

można zaprezentować jego umiejętności 
szerszej publiczności. Cykl zawodów 

organizowany przez Stajnię Primastella 
w podwarszawskich Łomiankach daje 

możliwość pokonania tremy i sprawdzenia 
umiejętności swoich i czworonożnego 
przyjaciela w kameralnej, przyjaznej 

atmosferze. Dla niektórych uczestników 
może być to początek wspaniałej drogi 

do świata „dużego sportu”. O misji, 
tegorocznym programie i ambitnych 

planach na przyszłość opowiada Bogdan 
Maślanka – pomysłodawca i organizator 

cyklu zawodów.
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POLSKA LIGA SPORTOWA 
KONI ARABSKICH

– po raz drugi w kalendarzu imprez jeździeckich w Polsce
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Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim osobom, 
które dotychczas pomogły mi w przygotowaniu i prowa-
dzeniu zawodów, jak również darczyńcom, dzięki którym 
możemy fundować piękne nagrody dla uczestników. 
Pomysł stworzenia zawodów dedykowanych koniom 
arabskim powstał kilka lat temu. Natomiast w ubiegłym 
roku postanowiłem zrealizować te plany i w ten sposób 
powstała koncepcja Ligi, a żeby nadać jej właściwy cha-
rakter i ogólnopolski zasięg powstała obecna nazwa - 
Polska Liga Sportowa Koni Arabskich. Stworzenie tego 
cyklu zawodów ma na celu promocję użytkowania koni 
arabskich w szerokim zakresie tego pojęcia i przełamania 
ogólnej opinii o tej rasie, że są to konie wyłącznie poka-
zowe, wyścigowe albo rajdowe.  Konie arabskie bardzo 
dobrze sprawdzają się również w pozostałych konkuren-
cjach jeździeckich. Arab to także wspaniały koń rodzinny 
oraz rekreacyjny. Być może rozgrywanie Ligi i jej popu-
laryzacja spowodują, że konie arabskie znajdą nowych 
pasjonatów, a dzięki temu też nowe grono nabywców. 

Zawody dedykowane są hodowcom oraz 
właścicielom koni arabskich, którzy bardzo 
często wkładają dużo pracy i serca w wy-
szkolenie swoich koni, jednak poza Mistrzo-
stwami Polski nie mają gdzie zaprezento-
wać  ich umiejętności w ramach swojej rasy. 
Myślę, że dzięki udziałowi w Lidze wielu 
jeźdźców nabierze pewności siebie i pokona 
tremę przez przed startem w Mistrzostwach 
Polski. Udział w naszych spotkaniach należy 
traktować jako dobrą zabawę oraz spraw-
dzenie możliwości swoich i swojego konia  
w nowych warunkach.

W tym roku rozgrywana będzie druga edycja 
Ligi - cykl trzech spotkań i czwarte, finałowe, 
które odbędzie się 9 września 2023 – na-
zwane zostało „Dniem Arabskim”, ponieważ 
chcę, aby wystąpiły wtedy wyłącznie konie 
tej rasy - oprócz klas pod siodłem do progra-
mu chcę dołączyć także klasę w ręku.

Ubiegły rok pokazał zwiększające się za-
interesowanie z każdym kolejnym spotka-
niem, tak więc liczę, że obecny sezon będzie 
jeszcze lepszy pod względem frekwencji.  
W naszej Stajni Primastella równolegle z „ligą 
arabską” odbywają się zawody dla koni pozo-
stałych ras i niejednokrotnie konie arabskie 
wygrywają tę rywalizację. Mimo, że rozgryw-
ki odbywają się łącznie, araby kwalifikowane 
są w swojej lidze. Dodatkowym jej celem jest 
stworzenie rankingu koni arabskich, które 
dobrze sprawdzają się w danych konkuren-
cjach.

Jeżeli chodzi o sposób organizacji, to se-
zon 2023 ma być kontynuacją pomysłów  
z poprzedniego roku - chcemy zachęcać do 
udziału osoby, które jeszcze nigdy nie starto-
wały w zawodach, dlatego stopień trudności 
w klasach i w poszczególnych konkursach 
będzie wzrastać w ten sposób, aby w fina-
le rywalizacja odbyła się na poziomie mi-
strzostw Polski.

Tak naprawdę to dopiero początki realizacji moich pla-
nów promocji konia arabskiego w różnych dziedzinach 
użytkowych. Kilka spotkań z poprzedniego roku dało 
nam ogólny pogląd na temat poziomu zapotrzebowania 
na tego typu zawody i kierunku w jakim należałoby je roz-
wijać. Oprócz „ligi arabskiej” w ubiegłym roku zorganizo-
wałem również szkolenia (dwie edycje) dla prezenterów 
koni pokazowych. Uwieńczeniem tych kursów była klasa 
prezenterów-amatorów podczas Pokazu Koni Arabskich 
w Sopocie.

W tym roku ubiegam się także o afiliację cyklu zawodów 
Polskiej Ligi Sportowej Koni Arabskich przez Europejską 
Organizację Konia Arabskiego (ECAHO).

Organizator:  
Stajnia Primastella 

ul. Podwale 27, Kępa Kiełpińska 
05-092 Łomianki
Tel. 603 200 273

POLSKA LIGA SPORTOWA 
KONI ARABSKICH 2023

22.04 (sobota), 27.05 (sobota), 17.06 (sobota) 
Liga arabska + zawody klubowe*     

9.09 (sobota)   

Finał ligi arabskiej + Dzień Arabski

10.09 (niedziela) 

zawody klubowe*

*na zawody klubowe zapraszamy konie wszystkich ras
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