REGULAMIN
IX KRAJOWEGO CZEMPIONATU
KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ
1. Organizator:
Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Powiatowe Koło ZHKWlkp w Szamotułach
Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko
2. Patronat medialny: Czasopismo „Hodowca i Jeździec”
3. Data i miejsce:
15 września 2018 roku – Baborówko pow.szamotulski
Początek oceny koni godz. 10:00
4. Katalog koni wystawianych na Czempionacie sporządzany jest przez Związek
Hodowców Koni Wielkopolskich w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w
Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Zgłoszenia przyjmuje biuro Związku
Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie do dnia 1 września 2018roku.
4. W Czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, posiadające paszport PZHK, które
są wpisane lub spełniają warunki wpisu do działu głównej księgi rasy wlkp.
5.Konie będą wystawiane w następujących grupach wiekowych:
klacze rocznik 2016 i 2015
ogiery rocznik 2016 i 2015
6. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osobowym.
Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości.
Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
7. Konie oceniane są indywidualnie. Ocena dokonywana jest oddzielnie dla każdej grupy koni.
W ocenie indywidualnej koni sędziowie stosują skalę ocen od 1 do 10 punktów (co 0,5 pkt.) za
poszczególne cechy. Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez dwa lub więcej koni jest taka
sama, to o miejscu konia decydują: ocena skoków luzem, następnie ocena za typ. W przypadku
dalszej równości o kolejności decydują sędziowie do spraw oceny.
Skala ocen:
10 pkt. - doskonała

5 pkt. - dostateczna

9 pkt. - bardzo dobra

4 pkt. - niedostateczna

8 pkt. - dobra

3 pkt. - prawie zła

7 pkt. - dość dobra

2 pkt. - zła

6 pkt. - zadowalająca

1 pkt. - bardzo zła

8. W ocenie indywidualnej pozostałych koni sędziowie oceniają:
1)

Typ – zgodność cech płciowych i rasowych z wzorcem rasy określonym

w programie hodowlanym,
2)

Pokrój – poprawność budowy poszczególnych partii ciała,

3)

Kłus luzem – takt, zaangażowanie, długość kroku, równowaga,

elastyczność,
4)

Galop luzem – takt, zaangażowanie, długość kroku, równowaga (sposób i kierunek

przenoszenia środka ciężkości), elastyczność,
5)

Skoki luzem (mnożnik x 2) – technika (praca) górnej linii (grzbiet i szyja), technika

(praca) nóg tylnych, siła, równowaga, rytm, ambicja (chęć),
6)

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

Maksymalna liczba pkt. 70.
9. Do Czempionatu ogierków kwalifikują się ogiery rocznika 2016 oraz 2015 i wybierany jest
czempion ogierów, v-ce czempion, oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca.
Spośród zwycięzców poszczególnych grup wiekowych wybierane są: czempionka, v-ce
czempionka, zdobywczyni trzeciego i czwartego miejsca w śród klaczy rocznika 2016 oraz 2015.
Dla 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek organizator przewiduje nagrody z
funduszy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10. Konie - zdobywcy czempionatów w swoich grupach walczą o tytuł Honorowego Czempiona
Krajowej Wystawy Koni Wielkopolskich - Baborówko 2018.
11. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport,
z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
Boksy dla koni gotowe będą od 14 września , godz.12:00 – opłaca Związek Hodowców Koni
Wielkopolskich.
Siano, owies we własnym zakresie (prosimy zabrać wiadra i żłoby)
.
12.Przy dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia ilości
wystawianych koni w poszczególnych grupach wiekowych. Równocześnie minimalną ilość koni
ocenianych w poszczególnych grupach określa się na poziomie 5 sztuk.
W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości koni w poszczególnych grupach organizator może
dokonać zmian w regulaminie Czempionatu.
13. Ostateczny termin zgłoszeń koni : 5 wrzesień 2018

