
 

 

 

 

REGULAMIN  

VIII  KRAJOWEGO CZEMPIONATU  KONI  WIELKOPOLSKICH 

 

1. Organizatorzy: 

 Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 

 Związek Hodowców Koni Wielkopolskich 

 Powiatowe Koło ZHK Wlkp. w Środzie 

 Ośrodek Jeździecki Młodzikowo 

 Patronat medialny: PTV3, „Hodowca i Jeździec”, „Świat Koni” 

2. Data i miejsce: 

 2-3 września 2017 roku – Młodzikowo k. Środy 

3. Katalog koni wystawianych na Czempionacie sporządzany jest przez Związek  

 Hodowców Koni Wielkopolskich na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK . 

Zgłoszenia przyjmuje biuro Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie  do dnia  

16 sierpnia. 

4. W Czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, posiadające paszport 

PZHK,  które są wpisane lub spełniają warunki wpisu do działu głównego księgi rasy 

wlkp. 

5. Konie będą wystawiane w następujących grupach wiekowych: 

          źrebięta ogierki rocznik 2017 przy matkach 

     ogiery rocznik 2015 

   ogiery wpisane do księgi tylko w formie pokazu (bez oceny) drugiego dnia Czempionatu 

      źrebięta klaczki rocznik 2017 przy matkach   

      klacze rocznik 2015 

   klacze  rocznik  2014          

 klacze  rocznik 2007 - 2013 wpisane do księgi  

    6. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów.  

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 przypadku źrebiąt pod matkami ocenie podlegają cztery cechy w skali 20-punktowej 

(skala co 0,5 pkt.): 

Typ - do 5 pkt. 

Pokrój - do 5 pkt, 

Ruch -do 5 pkt. 

     Zdrowie i rozwój - do 5 pkt.   

                                                                                                      

 Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez dwa lub więcej źrebiąt jest taka sama, to o 

miejscu konia decydują kolejno: ocena za typ, wskazanie komisji.  

   

W przypadku pozostałych klas ocenie podlegają następujące elementy: 

 

TYP I POKRÓJ 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. 

Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając: 

 typ użytkowy 

 pokrój (budowa) 

GALOP (ocena w ruchu luzem na hali) 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt.  

Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając: 

 długość kroku 

 impuls: siła, z jaką koń odpycha się od podłoża tylnymi nogami 

 równowaga: kombinacja nachylenia kłody i podstawienie zadu, swoboda ruchu 

i sposobu pracy tylnych nóg 

 elastyczność stawów 

SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami na załączonym 

schemacie). 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. (mnożnik x2) 

Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając: 

 odbicie: 

kierunek: umiejętność pchnięcia kłębu w górę i do przodu 

szybkość: czas upływający podczas ostatniego foule przed skokiem - czas 

od dotknięcia wszystkich nóg do podłoża do chwili oderwania się konia od 

podłoża 

 technika: 

przednie nogi: miara ustawienia łopatki w kombinacji z barkiem, 

przedramieniem i nadpęciem 

grzbiet: stopień w jakim szyja i grzbiet podążają w skoku po łuku, tzw. baskil 

zad: stopień w jakim zad otwiera się podczas drugiej fazy skoku 

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-7-schemat-korytarza-do-oceny-skok%C3%B3w-luzem-2.pdf
http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-7-schemat-korytarza-do-oceny-skok%C3%B3w-luzem-2.pdf


 możliwości: umiejętność pchnięcia skoku w górę przy jednoczesnym 

osiągnięciu kierunku naprzód 

 elastyczność: miara przebiegu całego skoku (łącznie z lądowaniem), koń 

powinien być elastyczny w kłodzie 

 ostrożność: naturalna umiejętność konia do niepopełniania błędów w skoku, 

koń nie chce zrzucić drąga  

 

Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez dwa lub więcej koni jest taka sama, o 

 miejscu konia decydują kolejno: ocena za skoki luzem, ocena za galop, wskazanie komisji

 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.  Do Czempionatu ogierków kwalifikują się ogiery rocznika 2015 i wybierany jest 

     czempion ogierów, v-ce czempion oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca. 

        Spośród czempionów i v-ce czempionów poszczególnych grup wiekowych klaczy  

        wybierane są: czempionka, v-ce czempionka, zdobywczyni trzeciego i czwartego  

        miejsca  

   Dla 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczy organizator przewiduje 

nagrody  z funduszy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Dla źrebiąt rocznik 2017 przewiduje się dodatkowo nagrody z funduszu PZHK.  

       9. Konie - zdobywcy czempionatów w swoich grupach walczą o tytuł Honorowego 

Czempiona Krajowej Wystawy Koni Wielkopolskich - Młodzikowo 2017. 

   10. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o 

aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. 

   11. 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. 

 

    12. Ostateczny termin zgłoszeń koni: 16 sierpnia 2017.  

    Zgłoszenia prosimy kierować do biura ZHK Wlkp.,  

   tel. 61/ 847-14-52 lub 61/ 425-04-33, e-mail: biuro@wzhk.pl    



13. Koszty boksów dla koni pokrywa Związek Hodowców Koni Wielkopolskich. 

 

Program Czempionatu: 

 

2 września  (sobota) 

Godz. 10:00 komisyjna ocena koni 

Pół godziny po zakończeniu oceny koni wykłady: 

1) Kupno i sprzedaż koni w świetle aktualnych przepisów - kancelaria” Lex Hippica” 

2) Ocena wartości hodowlanej koni ras półkrwi - prof. Dorota  Lewczuk IGiHZ PAN w 

Jastrzębcu 

Godz.20:00 wieczór  hodowców 

 

3 września (niedziela) 

Godz.11:00 oficjalne otwarcie Czempionatu 

 - wjazd i prezentacja pocztów sztandarowych 

 - występ orkiestry 

 - dekoracje koni czempionatowych w poszczególnych grupach wiekowych 

 - pokazowy konkurs zaprzęgów 4-konnych 

 

 


