
 
Związek Hodowców Koni  Wielkopolskich                                 Gniezno, 23.08.2022               

ul.   Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno 
Tel.: 61/ 847-14-52 lub 61/ 425-04-33         

                                           

REGULAMIN KRAJOWEGO CZEMPIONATU KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ 

1.  Organizator:  

• Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 

• Związek Hodowców Koni Wielkopolskich 

2.  Honorowy patronat: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

3.  Patronat medialny: Czasopismo „Hodowca i Jeździec” 

4.  Data i miejsce: 

 15 października 2022 roku – Ośrodek Jeździecki Poznań-Wola, ul. Lutycka 34 

5.  Katalog koni wystawianych na Czempionacie sporządzany jest przez Związek Hodowców Koni 

Wielkopolskich w oparciu o centralną bazę danych koniowatych PZHK oraz o dokumenty 

hodowlane znajdujące się w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Zgłoszenia 

przyjmuje biuro Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie  do dnia 4 października 

2022 roku. 

6.  W Czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, posiadające paszport PZHK,  które 

są wpisane lub spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy wielkopolskiej. 

7.  Konie będą wystawiane w następujących grupach wiekowych: 

• klacze rocznik 2019 i 2020 

• ogiery rocznik 2019 i 2020 

Oceny i klasyfikacje koni prowadzone będą z podziałem na : 

- Grupa koni skokowych (ocena skokowa) 

- Grupa koni ujeżdżeniowych (ocena ujeżdżeniowa) 

- Grupa koni zaprzęgowych (ocena ujeżdżeniowa) 

-Grupa koni z prawem wpisu do programu ochrony zasobów genetycznych (ocena 

ogólna) 

8.  Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osobowym podając 

jedną ocenę za każdy oceniany element z krótkim komentarzem.  

9.  Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. 

Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

10.  Konie oceniane są indywidualnie. Ocena dokonywana jest oddzielnie dla każdej grupy koni.  

11. W ocenie indywidualnej koni sędziowie stosują skalę ocen od 1 do 10 punktów (z dokładnością 

0,1 pkt.) za poszczególne cechy: 

A. Typ – zgodność cech płciowych i rasowych z wzorcem rasy określonym  

w programie hodowlanym, 

B. Pokrój – poprawność budowy poszczególnych partii ciała, 

C. Skoki luzem – technika (praca) górnej linii (grzbiet i szyja), technika (praca) nóg tylnych, 

siła, równowaga, rytm, ambicja (chęć), 

D. Stęp w ręku – takt, zaangażowanie, długość kroku, równowaga, elastyczność. 




