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REGULAMIN   

OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA KLACZY RAS ZIMNOKRWISTYCH 

KJ AROMER - 20.10.2018 (WOJ. MAZOWIECKIE) 

 

I Organizatorzy: 

 Polski Związek Hodowców Koni 

 Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie 

 Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych 
II Patronaty: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Hodowca i Jeździec 

III Data i miejsce Czempionatu: 
20 październik 2018 r. – KJ Aromer, Józefin  

IV  Warunki uczestnictwa  w Czempionacie Hodowlanym: 

 W wystawie mogą brać udział klacze, które posiadają polską licencję hodowlaną - wpis do księgi stadnej 
koni rasy: polski koń zimnokrwisty, arden polski. 
 

 Wszystkie konie muszą posiadać paszport hodowlany (zarejestrowany w Centralnej Bazie Danych 
Koniowatych) z wpisem aktualnego właściciela konia. 

 Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie wpisane do 
paszportu. 
 

 Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzone stosownym zaświadczeniem od 
lekarza weterynarii (honorowane również paragony, faktury za zakup środka odkażającego) 

 Konie powinny być odpowiednio wypielęgnowane (czyste, wyczesane) oraz prawidłowo okiełznane (wędzidło, 
jeżeli ma 2 kółka to wodze zapięte za 2 kółka, wodze skórzane). 

 Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący 
na terenie ośrodka KJ Aromer Józefin. 
 

 Właściciel lub osoba przez niego upoważniona, okazująca brak szacunku względem jednej lub kilku osób 
oficjalnych (organizatora, sędziego, lekarza wet., asystenta, sekretarza), zostanie  natychmiastowo wyłączona 
z wystawy decyzją Przewodniczącego lub Organizatora. Dotyczy to również prezenterów i osób 
poganiających konie. 
 

 Zgłoszenia na druku formularza w załączeniu należy przesłać na adres WZHK Warszawa e-mail: 
wzhk.waw@gmail.com; biuro@wzhk-warszawa.pl  do 26 wrzesień 2018   
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 Liczba miejsc ograniczona – max. 60 koni, decyduje kolejność zgłoszeń! 
 Opłata wpisowa (do dnia 26.09.2018) – 100 zł od konia wpłacana na konto WZHK Warszawa  

    numer konta:     54 1090 1841 0000 0001 2020 1012    
W tytule:  Ogólnopolski Czempionat Klaczy Zimnokrwistych oraz nazwa konia. 
 

 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. 

 

 Pasza treściwa (owies) i objętościowa (siano, słoma) we własnym zakresie.  

V Komisja Oceny: 

 Oceny koni dokonuje komisja w składzie 3 osobowym powołana przez Polski Związek Hodowców Koni. 
Ocena komisji jest jedną wspólną notą. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.  

 W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana 
za typ. O ile ocena za typ będzie również taka sama, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa 
ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu 
pierwszego miejsca zadecyduje komisja sędziowska i jest to ostateczny werdykt. 

 Ocena na Czempionacie:  
- We wszystkich klasach konie pokazywane są w ręku - w stępie i kłusie oraz w pozycji „stój”  

 
 
- Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:  

 
I* – klacze rasy polski koń zimnokrwisty w wieku 3-5 lat (klacze młode) 

 
II* – klacze rasy polski koń zimnokrwisty w wieku 6 lat i powyżej (klacze starsze) 

 
III – klacze arden polski 

  
 IV* – klacze sztumskie  
  
 V* – klacze sokólskie 
  
 VI – klacze importowane pozostałych ras (z.niem., perszeron, ard., i innych) 

 
* dana klacz może być zgłoszona do jednej klasy.  
 
Dla koni polski koń zimnokrwisty cechy podlegające ocenie i skale ocen określiła komisja ksiąg stadnych i wygląda to 
następująco: 

1. za typ     max 10 pkt 
2. za pokrój (głowa, szyja, kłoda)  max 10 pkt 
3. nogi i kopyta    max 10 pkt 
4. stęp     max 10 pkt 
5. kłus     max 10 pkt 
6. wrażenie ogólne    max -5 pkt* 

 
*W elemencie „wrażenie ogólne” są to punkty ujemne, odejmowane od całości oceny. W ocenie będą brane pod uwagę: 

 pielęgnacja (czystość sierści i ogona, stan grzywy, korekcja kopyt), 
 kondycja (otłuszczenie,  słaba kondycja, zarobaczenie), 
 limfatyczność (opoje, wypryski, suchość stawów),nakostniaki 



 przygotowanie konia do prezentacji w ręku, współpraca konia z prezenterem. 

 
  

 Komisja  ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do 
pokazu  

 Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione 
podczas trwania pokazu  

 Warunkiem rozegrania czempionatu rasowego jest uczestnictwo min. 5 klaczy w grupie. Czempionką w 
danej klasie zostaje klacz która uzyskała największą ilość punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o 
wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również 
taka sama, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli  w 
tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje komisja 
sędziowska.  Komisja wyłoni trzy najlepsze klacze z każdej stawki.  

 W przypadku jednakowej punktacji od miejsca 4 lokaty klaczy są ex aequo. 

 Po ocenie wszystkich klas klaczy zostanie wybrana Najlepsza Klacz Wystawy. Spośród czempionek 
wszystkich ras wybrane osoby z publiczności wskażą  Najlepszą Klacz Wystawy, która ich zdaniem  
zaprezentowała się najlepiej (nie musi to być klacz z najwyższą oceną punktową). 

 Komisja wybiera Czempiona i Wiceczempiona każdej klasy. 

 Po zakończeniu pracy komisji, sporządzony zostaje protokół i wyniki podawane są do publicznej wiadomości. 

 Wszyscy wystawcy otrzymują flo oraz dyplomy za uczestnictwo. Przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary. 
 
VI Program Czempionatu:  
 
Sobota (20 październik): 
do 09.00 - zwózka koni (odprawa) 
10.00 - rozpoczęcie Czempionatu 
10.15 - 15.00 - ocena komisyjna koni 
 
VII Katalog:  Sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Wojewódzkim Związku 

Hodowców Koni w Warszawie. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie 

 

Udział w zawodach/imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację i rozpowszechnianie 

zdjęć z zawodów/imprezy. 

 

 

 


