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& 1. 
1. W I czempionacie użytkowym kuców, mogą brać udział kuce wpisane lub spełniające warunki 

wpisu do Rejestru kuców i koni małych i Polskiej księgi stadnej kuców posiadające paszporty 

polskie lub zagraniczne. 

2. W czempionacie użytkowym mogą brać udział następujące kuce: 

a) ogiery i klacze w wieku 4-5 lat wpisane lub spełniające warunki wpisu do Polskiej księgi stadnej 

kuców. 

b) ogiery, wałachy i klacze w wieku 6 lat i powyżej wpisane lub spełniające warunki wpisu do 

Rejestru kuców i koni małych lub Polskiej księgi stadnej kuców. – bez ograniczeń wiekowych. 

3. Kuce posiadające ważne szczepienia przeciw grypie. 

4. Kuce nie muszą być rejestrowane w OZJ-PZJ. 

5. Na kucach mogą startować jeźdźcy bez limitu wieku, jeźdźców obowiązuje posiadanie brązowej 

odznaki jeździeckiej, oraz pisemna zgoda lekarza medycyny stwierdzająca brak przeciwwskazań 

do startu w zawodach. Dla jeźdźców poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda obojga rodziców 

na start w zawodach. 

& 2. 

1. Organizatorami czempionatu są Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, Polski Związek 

Hodowców Koni, KJ Wolica k/Kalisza. 

2. Organizatorzy powołują dwóch sędziów posiadających uprawnienia do oceny sportowej koni 

w odpowiednich konkurencjach. 

3. Kuce będą oceniane w konkurencji skoków i ujeżdżenia 

a. Ujeżdżenie 

− kuce 4-5 letnie program L-3 i program L-7 

− kuce 6 letnie i starsze program P-6 i P-8 

b. skoki pod jeźdźcem - półfinał i finał konkursy na styl skoku konia, ew. rozgrywka konkurs zwykły. 

 Półfinał Finał Rozgrywka 

Kuce do 130cm 

4-5lat 60 70 70 

pow. 6lat 70 80 80 

Kuce do 140cm 

4-5lat 70 80 80 

pow. 6lat 80 90 90 

Kuce do 148 cm 

4-5 lat 80 90 90 

pow. 6lat 90 100 100 



4. Skoki luzem będą przeprowadzone w formie konkursu nie będącego konkursem czempionatowym 

w krytej ujeżdżalni sędziowie oceniają: 

− - technika (praca) górnej linii (grzbiet i szyja), technika (praca) nóg przednich, technika (praca) 

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

Maksymalna liczba pkt. - 20 

5. Zaprzęgi traktowane są jako forma pokazu lub konkurs zręczności powożenia. 

& 3. 

Organizatorzy na podstawie zaprotokołowanych wyników sędziowskich przyznają dyplomy i puchary 

indywidualne dla kuców za tytuły czempiona. 

& 4. 

Do obowiązków wystawców koni należy: 

1. Zapewnienie, na swój koszt, transportu koni na Czempionat i z powrotem. 

2. Opieka nad swoimi końmi w czasie trwania Czempionatu, a w szczególności: 

− pojenie, karmienie i pielęgnacja koni, 

− czuwanie nad zachowaniem warunków bhp podczas trwania Czempionatu  

& 5. 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15. 07.2014. w Związku Hodowców Koni Wielkopolskich 

w Gnieźnie drogą e-mail, pocztą lub telefonicznie 61 847-14-52; 61 825-04-33. 

2. Zgłoszenie po terminie opłata dodatkowa 250 zł. 

3. Rezerwacja noclegów w KJ Wolica k/Kalisza 

4. Opłaty za udział w Czempionatach: 

− Czempionat hodowlany: 50zł bez boksu; 100 zł z boksem 

− Czempionat użytkowy: 1 dzień - 100 zł 

− Opłata za 3 dni, w tym zawody i czempionat hodowlany i użytkowy – 370 zł 

PPrrooggrraamm::  

Piątek 1.08.2014: 

• rano-ujeżdżenie 

• skoki pod siodłem - dopasowując się do planowanych konkursów 

Sobota 2.08.2014: 

• rano-czempionat hodowlany, w ciągu dnia konkursy skoków, konkurs zręczności powożenia 

• po południu-konkurs skoków luzem 

Bezpośrednio po każdej konkurencji dekoracja. 


