Regulamin
VIII Krajowego Czempionatu Kuców Felińskich
w dniu 12 maja 2018 r.
przez Koło Hodowców Kuców Felińskich przy Lubelskim Związku Hodowców Koni
oraz Katedrę Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
na terenie campusu Uniwersytetu Przyrodniczego w dzielnicy Felin ul. H. Dobrzańskiego
Jubileuszowy Przegląd Hodowlany Kuców Felińskich jest organizowanego z okazji
45 lecia pracy hodowlanej nad tą rasą
będzie się odbywał w połączeniu z Akademickimi Jeździeckim Mistrzostwami Lubelszczyzny
w skokach przez przeszkody
 Czempionat KF zostanie rozegrany w 6 klasach płci i wieku:
klasa 1. ogierki roczne i dwuletnie
klasa 2. klaczki roczne i dwuletnie
klasa 3. ogierów 3-4 letnie
klasa 4. klaczy 3-4 letnie
klasa 5. ogiery starsze
klasa 6. klacze starsze
 W Czempionacie mogą startować wyłącznie kuce felińskie spełniające warunki wpisu do
sekcji III Polskiej Księgi Kuców lub działu III Rejestru Kuców i Koni Małych ( kuce z



udowodnionym pochodzeniem pochodzące od przynajmniej jednego z rodziców rasy kuc feliński, drugi z
rodziców może być reprezentantem jednej z ras wyjściowych: kuc szetlandzki, kuc walijski, konik polski, koń
czystej krwi arabskiej, arabokonik, hucuł, koń małopolski).
W zgłoszeniu pisemnym prosimy o podanie : płeć kuca, nazwa, data urodzenia, pochodzenie po Ojcu,
Matce i matce ojca, hodowcę i aktualnego właściciela, oraz imię i nazwisko prezentera. Kuce dorosłe - forma
prezentacji użytkowej (nie obowiązkowa)

 Ostateczny termin zgłaszania kuców na Czempionat do 4 maja 2018r drogą mailowa
ryszard.kolstrung@up.lublin.pl lub listownie na adres dr hab. Ryszard Kolstrung Katedra
Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul.
Akademicka 13
lub do LZHK e-mail: lzhk@tlen.pl z dopiskiem „czempionat KF”
 Prezentowane kuce będą oceniany przez 3 osobową Komisję złożoną ze specjalistów ze
Związku Hodowców Koni lub przedstawicieli nauk hipologicznych.
 Sposób prezentacji – w ręku na trójkącie, kuce powyżej 2 lat na uździe wędzidłowej z wodzami
 Oceniane będą następujące cechy:
Typ
10 pkt
Poprawność budowy
10 pkt
Stęp
10 pkt
Kłus
10 pkt
Kondycja, prezentacja
10 pkt


kuce powinny być zdrowe, w odpowiedniej kondycji i właściwie wypielęgnowane. Także wystawców
obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni oraz stosowanie się do Kodeks
Postępowania z Koniem



Rozpoczęcie Przeglądu Hodowlanego o godz. 10.30 tej 12 maja br.

 Poznawane będą tytuły Czempiona i Viceczempiona klasy – nagradzane pucharami i
dyplomami
 Czempionaty będą przyznawane w stawkach liczących minimum 4 osobniki w klasie,
dopuszcza się łączenie klas wiekowych klaczy lub ogierów przy braku minimum zgłoszeń w
jednej klasie
 Uczestniczące kuce zostaną odznaczone flots, dla koni wyróżnionych mogą być także przyznane
nagrody rzeczowe.
 Kuce przywiezione na czempionat muszą posiadać paszport oraz aktualne ( w roku bieżącym)
szczepienie przeciw grypie i tężcowi.
 Kuce przywożone są na własny koszt i ryzyko wystawcy
 Organizator nie zapewnia boksów, również pasza i pojenie we własnym zakresie.
Możliwe jest zamówienie boksów tymczasowych dla klaczy ze źrebięciem lub ogiera za dodatkową
opłatą 30 zł ( liczba boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) tel. 502 508 726
 Kuce zgłoszone do czempionatu hodowlanego mogą być także prezentowane w pokazach
użytkowości pod siodłem i w zaprzęgu oraz udostępniane odpłatnie publiczności po
wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora.
 Organizator nie odpowiada za wypadki kradzieży lub uszkodzeń mienia.

Uwaga !
Ogólnopolski Czempionat Kuców ( wszystkich ras) będzie miał miejsce w dniu 19 maja br. w woj.
kujawsko-pomorskim miejscowość Bieliny informacja na stronie PZHK

