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REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU RASY 

POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI 

 

 

 

 

 

 

7 listopada 2020 roku - godz. 10.00 

Stado Ogierów w Łącku 
ul. Płocka 12, 09-520 Łąck 

 

1. Organizatorzy: 

 Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 

 Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi 

 Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie 

 Kujawsko – Pomorski Związek Hodowców Koni 

 Stado Ogierów w Łącku sp. z o.o. 

 

     Patronat medialny: „Hodowca i Jeździec” 

 

2. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie i trzyletnie, rasy polski koń szlachetny półkrwi, 

zaopatrzone w paszport PZHK, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej. 

 

3. Liczba miejsc ograniczona do 52 koni. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc 

dopuszcza się udział wałachów (bez prawa do nagród finansowych MRiRW). W przypadku dużej 

liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia liczebności koni w poszczególnych 

grupach oraz do zmiany godziny rozpoczęcie czempionatu. 

 

4. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport PZHK, z adnotacją o aktualnym 

szczepieniu przeciwko grypie. Impreza odbywać się będzie pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii. 
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5. Konie będą oceniane w następujących klasach:  

I. 2-letnie klacze rasy polski koń szlachetny półkrwi – max 13 koni 

II. 3-letnie klacze rasy polski koń szlachetny półkrwi – max 13 koni 

III. 2-letnie ogiery rasy polski koń szlachetny półkrwi – max 13 koni 

IV. 3-letnie ogiery rasy polski koń szlachetny półkrwi – max 13 koni 

 

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. Ocena koni będzie przeprowadzona na krytej ujeżdżalni SO w Łącku. Koń do próby przystępuje 

rozprężony przez właściciela/prezentera, w wyznaczonym do tego celu miejscu (hala). W momencie 

próby na ringu, poza osobami funkcyjnymi, może przebywać tylko właściciel/prezenter (może on 

czynnie uczestniczyć w prezentowaniu konia) 

 

I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni. 

II. Ocenie podlegają następujące elementy: 

  A: Typ, B: Pokrój, C: Skoki luzem, D: Stęp w ręku, E: Kłus luzem, F: Galop luzem 
 
Wynik próby: 

 Ocena ogólna = (A+B+C+D+E+F) / 6 
 Ocena ujeżdżeniowa = (D+E+F) / 3 
 Ocena skokowa = (2xC+F) / 3 

 
Skala ocen (komisja dokonuje oceny z dokładnością do 0,1pkt) 
10 pkt. – doskonała, 9 pkt. - bardzo dobra, 8 pkt. – dobra, 7 pkt. - dość dobra, 6 pkt. – 
zadowalająca, 5 pkt. – dostateczna, 4 pkt. – niedostateczna, 3 pkt. - prawie zła, 2 pkt. – zła, 1 pkt.  - 
bardzo zła. 

 
8. W klasach  I i II zostanie wyłoniona  czempionka i wiceczempionka klaczy zaś w klasach  III i IV 

zostanie wyłoniony czempion i wiceczempion ogierów, pod warunkiem, że zostanie ocenionych co 

najmniej 5 koni rasy polski koń szlachetny półkrwi w każdej grupie płciowej. 

 

9. Klasyfikacja w grupach prowadzona będzie na podstawie oceny ogólnej (p.8.II). W przypadku tej 

samej sumy punktów za wszystkie oceniane elementy o kolejności w klasyfikacji ogólnej decydować 

będzie wyższa nota za skoki luzem, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za galop, dalej kłus, 

stęp, pokrój. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje komisja. 

 
10. Dodatkowo zostaną wyłonione konie z najlepszą oceną skokową i ujeżdżeniową , spośród wszystkich 

koni biorących udział w czempionacie 
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11. NAGRODY: 

Nagrody honorowe: 

 szarfy dla zwycięzców każdej kategorii 

 flots dla pierwszych pięciu koni w klasie 

 nagrody finansowe według tabeli**: 

  
miejsce 

I II III IV 

Klasyfikacja łączna - Klacze* 
1000 900 800 700 

(ocena ogólna) 

Klasyfikacja łączna - Ogiery* 
1000 900 800 700 

(ocena ogólna) 

Klasa I - Klacze 2-letnie 
500 300 200   

(ocena ogólna) 

Klasa II - klacze 3-letnie 
500 300 200   

(ocena ogólna) 

Klasa I - ogiery 2-letnie 
500 300 200   

(ocena ogólna) 

Klasa II - ogiery 3-letnie 
500 300 200   

(ocena ogólna) 

Ocena ujeżdżeniowa 
750       

(klasy I-IV łącznie) 

Ocena skokowa 
750       

(klasy I-IV łącznie) 

 

Nagroda dodatkowa dla najlepszego konia skokowego –  bezpłatny (dotyczy wpisowego i boksu) udział w 

Sportowym Czempionacie Polski Młodych Koni w Racocie (17-18 listopada 2020).  

 

Łączna pula nagród finansowych: 12 300PLN 

 

*Dla czterech najlepszych ogierów oraz czterech najlepszych klaczy rasy polski koń szlachetny półkrwi, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznają nagrody 

finansowe, do podziału po 50 % pomiędzy hodowcę i właściciela konia. 

 W przypadku mniej licznych grup, przy wypłacie nagród zostanie zastosowana zasada – jedna 

nagroda na 4 konie. 

 

 

 

12. Zgłoszenia przez panel www.zawodykonne.com lub na adres email: kpzhk@wp.pl, do zgłoszenia 
należy dołączyć potwierdzenie przelewu wpisowego. 
Termin zgłoszeń do 3.11.2020 roku. Zgłoszenie po terminie dodatkowa opłata 100 zł! 
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13. Opłaty 

 Wpisowe z boksem – 250 zł od konia 

Zgłoszenie konia zostanie zaakceptowane po uiszczeniu opłaty na konto Związku Hodowców 

Polskiego Konia Sportowego: 78 8170 1021 0060 0688 2000 0010, w tytule przelewu prosimy 

podać nazwę konia. 

 Boksy będą dostępne od 6.11.2020 od godz. 15.00. Trociny za dodatkową opłatą 60 zł / balot. 

 Wyżywienie koni we własnym zakresie 

 Podłączenie koniowozu do prądu: 200zł 

 

Ewentualny zwrot kosztów: 

 wycofania konia do 2.11.2020 - zwrot całość wpłaconej kwoty za udział w imprezie. 

 wycofania konia między 3 a 6.11. 2020 – zwrot 50% wpłaconej kwoty za udział w imprezie. 

 wycofania konia po 6.11. 2020 – opłata nie podlega zwrotowi. 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

 
 



- 5 - 
 

 

 


