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Na Czempionacie mogą być przedstawione kuce urodzone w Polsce, zaopatrzone w paszport 

PZHK, wpisane lub mające prawo wpisu do Polskiej Księgi stadnej kuców. 

Kuce przedstawione będą w  następujących klasach: 

 ogiery wpisane do księgi w wieku 6 lat i powyżej 

 ogiery wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi, w wieku 3-5 lat 

 klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi w wieku 6 lat i powyżej 

 klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi, w wieku 3-5 lat 

Katalog kuców wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Okręgowy Związek 

Hodowców Koni we Wrocławiu. 

Wszystkie kuce będą oceniane indywidualnie przez Komisję powołaną przez Komitet 

Organizacyjny Czempionatu. 

Komisja będzie oceniała kuce wg następujących kryteriów: 

– za typ rasowy  - do 10 punktów bonitacyjnych 

– za pokrój - do 10 punktów bonitacyjnych 

– za ruch: w stępie - do 10 punktów bonitacyjnych 

– w kłusie - do 10 punktów bonitacyjnych 

– za kondycję, pielęgnację i przygotowanie do prezentacji - do 10 punktów bonitacyjnych 

– ŁĄCZNA OCENA - do 50 punktów bonitacyjnych 

Komisja wybiera Czempiona i viceczempiona każdej klasy. Spośród czempionów 

i viceczepmionów w klasach ogierów i klaczy wybiera się 4 najlepsze i dla 4 najlepszych 

ogierów/ogierków oraz 4 najlepszych klaczy/klaczek organizator przewiduje nagrody z funduszy 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czempiony i viceczempiony w grupach ogierów  i klaczy  

będą wybierane pod warunkiem zgłoszonych do oceny minimum 4 sztuk. W przypadku 

zgłoszenia mniej niż 4 sztuk w klasie, istnieje możliwość połączenia klas. 

Po zakończeniu pracy Komisji Przewodniczący sporządza protokół i podaje go do publicznej 

wiadomości. Orzeczenia Komisji są ostateczne. Po ocenie każdego konia, przewodniczący 



komisji publicznie skomentuje ocenę. Wszyscy wystawcy otrzymują flot dla kuców i dyplomy 

honorowe za uczestnictwo w Czempionacie 

Zgłoszenia należy przesłać do OZHK we Wrocławiu, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław, e-

mail: ozhk.wroclaw@interia.pl, tel.:71 3212553, 71 7591845, do dnia 20 sierpnia 2015 roku. 

Opłata organizacyjna od konia w kwocie: 

 50 zł bez boksu 

 100 zł za boks, bez względu na długość pobytu.  

Płatności należy dokonać przelewem bankowym BGŻ S.A.we Wrocławiu  

numer konta: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 

z dopiskiem: np. - Jan Kowalski - Nowa Ruda, czempionat kuców 

Odprawa uczestników w godzinach rannych (obowiązkowe paszporty z aktualnym 

szczepieniem przeciwko grypie i orzeczenie lekarsko-weterynaryjne, numer konta 

bankowego hodowcy i właściciela kuca- niezbędny do udziału w czempionacie). 

Na zakończenie, uwzględniając wyniki z obydwu czempionatów (hodowlanego i użytkowego), 

wyłoniony zostanie super czempion kuców. Dlatego wskazany, choć nie obowiązkowy jest 

udział prezentowanych kuców w obydwu czempionatach.  

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Polski Związek Hodowców Koni, Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu, LKS 

Stragona Strzegom. 

UWAGA!!! 

Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów 

oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu 

koni i w czasie trwania czempionatu. 

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z OZHK we Wrocławiu 

ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław, e-mail: ozhk.wroclaw@interia.pl, tel.: 71 321-25-53, 

71 759-18-45.
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OOrrggaanniizzaattoorr  pprrooppoonnuujjee  nnoocclleeggii  ww  nnaassttęęppuujjąąccyycchh  hhootteellaacchh::

Strzegom - 5 km od Morawy 

Hotel i Restauracja GRANIT 
ul. Rynek 39 
58-150 Strzegom 
tel./fax 74 855-03-44 
www.hotel-granit.prv.pl 
e-mail: hotelgranit@op.pl 

Hotel i Restauracja STRAGONA 
ul. Al. Woj. Pol. 47 
tel. 74 855-15-49 
tel. kom. 601-971-437 

Hotel i Restauracja SYRENA 
ul. Kasztelańska 18 
tel./Fax 74 649-40-55 
tel. 74 855-55-29 

Świebodzice - 15 km od Morawy 

Pensjonat Galery*** 
Ciernie 161c 
tel. 74 854-26-89 
www.mirjan.pl/gallery 
galery@mirjan.pl 

Hotel Księżyc 
ul. Jeleniogórska 52 
tel. 74 856-10-50, 
e-mail: recepcja@hotelksiezyc.pl 
www.hotelksiezyc.pl 
 

Świdnica - 15 km od Morawy 

Hotel Esperanto *** 
ul. Stęczyńskiego 18 
tel: 74 63-22-333 
e-mail: hotel@hotel-esperanto.pl 
www.hotel-esperanto.pl 

Hotel Fado *** 
ul. M.Konopnickiej 6 
58-100 Świdnica 
tel. 74 666-63-70 
www.hotelfado.eu 

Red Baron Hotel **** 
ul. Lwa Tołstoja 2 
tel. kom. 885-775-102 
email:recepcja@redbaronhotel.pl 
www.redbaronhotel.pl 

Park Hotel *** 
ul. Pionierów 20 
58-100 Świdnica 
tel: 74 853-77-22 
e-mails: hotel@park-hotel.com.pl 
www.park-hotel.com.pl 

Hotel "Pod Wierzbą" *** 
ul. Częstochowska 1, Świdnica 
tel. 74 857-81-44, fax 74 857-50-70 
www.zajazd.swidnica.com.pl 
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