
 
 
 
 
 

 
 

Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi 
Polski Związek Hodowców Koni 

zapraszają na 
 

OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT HODOWLANY I UŻYTKOWY KUCÓW 
 

Bielice 19 maja 2018 
 

Organizatorzy:  
 Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi 
 Polski Związek Hodowców Koni 

 
Partnerzy: 

 Kujawsko Pomorski Związek Hodowców Koni 
 Starostwo Powiatowe w Mogilnie 
 Fundacja Powiatu Mogileńskiego 
 Zespół Szkół w Bielicach 

 
Patronat:  

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
Patronat medialny:  

 Hodowca i Jeździec  
 Świat Koni 
 Zawodykonne.com 

 
Data i miejsce Czempionatu:  

 19 maja 2018 (sobota) – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Bielice 1, 88-330 
Gębice 

Czempionat odbędzie się jako impreza towarzysząca XV Regionalnym Targom Rolnym w Bielicach. 
Prosimy uwzględnić możliwe utrudnienia związane z dojazdem Dojazd 
 

Warunki uczestnictwa w Czempionacie:  
 W Czempionacie Hodowlanym i Użytkowym mogą uczestniczyć kuce, urodzone w Polsce z 

paszportem wydanym przez PZHK, wpisane lub posiadające prawo wpisu do księgi głównej Polskiej 
Księgi Stadnej Kuców (przed zgłoszeniem prosimy zweryfikować to w dziale ksiąg i identyfikacji koni 

przy PZHK - kujawska@pzhk.pl) 
 Wszystkie konie muszą posiadać polski 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.  
 Konie powinny być zdrowe, w odpowiedniej kondycji i właściwie wypielęgnowane  
 Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni oraz stosowanie 

się do Kodeks Postępowania z Koniem 

 
 
 

 
 



Zgłoszenia: 
Przez portal: www.zawodykonne.com lub e-mail: zhpksp@wp.pl 

Zgłoszeń należy dokonać do dnia 7.05.2017 wraz z podaniem danych rodowodowych i wzrostu 
kuca oraz danych kontaktowych do właściciela/prezentera. Zgłoszenie po terminie – dodatkowa opłata 
100 zł. Organizator nie gwarantuje przyjęcie kuców zgłoszonych po terminie. 

 
Opłaty:  

 wpisowe – 50 zł od konia 
 opłata za 1 boks (od 18.05 godz.18.00) – 100 zł. (Boksy będą dostępne tylko po uprzednim uiszczeniu 

opłaty do dnia 07.05.2018. Ilość boksów ograniczona) 
 Opłaty należy wpłacić na konto: 

 
Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi 
Bielice 18/2, 88-330 Gębice 
78 8170 1021 0060 0688 2000 0010 .W tytule prosimy podać nazwę kuca 

 
Zwroty opłat a wycofanie: 

 Wycofanie do 7.05.2017– zwrot opłaty za boks i wpisowego 
 Wycofanie od 7.05.2017 do 14.05.2018 - zwrot wpisowego 
 Wycofanie po 14.05.2018– opłaty nie zostają zwrócone  

 
 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 i objętościowa we własnym zakresie (istnieje możliwość zakupu na miejscu) 
 
Zasady oceny:  
 

CZEMPIONAT HODOWLANY 
1. Oceny konia, oraz przyznawanie nagród i wyróżnień dokonuje Komisja Oceny w składzie trzech 

specjalistów, powołana przez organizatora. Orzeczenie Komisji Oceny jest ostateczne. 
Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny wraz z 

komentarzem. 
2. Komisja ocenia konie w następujących grupach: (istnieje możliwość połączenia grup w przypadku 

małej ilości zgłoszeń) 
I – ogiery 2-4 lata 
II – ogiery od 5 lat 
III – klacze 2-4 lata 
IV – klacze od 5 lat 

 
W ocenie indywidualnej Komisja stosuje ocenę od 0 do 10 punktów ( z dokładnością do 0,1 pkt. ) za 

następujące elementy :  
 typ, 
 pokrój, 
 stęp 
 kłus 
 zdrowie i rozwój, kondycja oraz przygotowanie do prezentacji                                                                            

3. W przypadku tej samej sumy punktów za wszystkie oceniane elementy o kolejności w klasyfikacji 
decydować będzie wyższa nota za ruch (łącznie stęp i kłus), a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa 
nota za ruch, dalej za pokrój i typ. 

4. Komisja wybiera Czempiona i Wiceczempiona w każdej grupie. Dla czterech najlepszych ogierów i 
klaczy (wybranych spośród czempionów i wiceczempionów grup jednej płci) zostaną przydzielone 
nagrody finansowe. 

5. Sposób prezentacji - w ręku na tzw. trójkącie 
6. Prezentacja odbędzie się w plenerze (podłoże trawiaste) bądź w hali (w zależności od warunków 

atmosferycznych). 
Wystawca jest zobowiązany do terminowego doprowadzenia konia przed Komisję i do jego prezentacji. 

Konie należy dowieźć na miejsce wystawy najpóźniej na godzinę przed jej rozpoczęciem! 



7. Przed rozpoczęciem indywidualnej oceny koni w każdej z grup, wszystkie konie danej grupy będą 
wprowadzane na halę przed Komisję – tzw. prezentacja stawki. 
 

CZEMPIONAT UŻYTKOWY 
 Komisja ocenia konie w następujących grupach: 

I – kuce (klacze, ogiery i wałachy) w wieku 2 - 4 lat – skoki luzem 
II – kuce (klacze, ogiery i wałachy) w wieku 4 i powyżej – konkurs z oceną stylu konia (z 
handicapem) 

Kuce w wieku 4 lat mogą zostać przypisane tylko do jednej klasy (w zal. od poziomu wytrenowania i 
uznania właściciela kuca) 

 
 Konkurs skoków luzem zostanie przeprowadzony na hali na przeszkodach wg. schematu: wskazówka 

– koperta – fula galopu - stacjonata – fula galopu - doublebarre 
 Konkurs z oceną stylu konia odbędzie się na podłożu trawiastym (8-10 przeszkód (bez szeregów)) 
 Wysokość przeszkód adekwatna do grupy (wzrostu) kuca, zgodna z programem hodowlanym Polskiej 

Księgi Stadnej Kuców, ustalana przez Komisję oceny (w porozumieniu z właścicielem) 
o kuce do 130 cm wzrostu) 50 x 50 cm - drugi drąg maks. do 70 cm. 
o kuce do 140 cm wzrostu) 60 x 60 cm - drugi drąg maks. do 80 cm. 
o kuce do 148 cm wzrostu) 70 x 60 cm - drugi drąg maks. do 90 cm. 

 Komisja stosuje ocenę od 0 do 10 punktów (z dokładnością do 0,1 pkt.) uwzględniając następujące 
elementy: 

o technika (praca) górnej linii (grzbiet i szyja) 
o technika (praca) nóg 
o siła 
o równowaga i rytm 
o ambicja 

Ewentualne błędy podczas konkursu z oceną stylu konia będą naliczane zgodnie z przepisami PZJ. 
 Zwycięzcą Czempionatu użytkowego w każdej grupie zostanie koń najwyżej oceniony przez Komisję 

bez względu na rodzaj próby w jakiej bierze udział. W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie 
zadecyduje rozgrywka. Dalsze miejsca ex equo. 

 Organizatorzy przewidują nagrodę dla najlepszego kuca w klasyfikacji łącznej – SUPER CZEMPIONA 
KUCÓW . Na potrzeby zsumowania obu prób (Cz. Hodowlanego i Użytkowego), wyniki Cz. 
Użytkowego będą mnożone x 5. (W przypadku takiej samej noty łącznej, Super czempion zostanie 
wskazany przez komisję.) 
 
 

KWALIFIKACJA OGIERÓW DO HODOWLI 
Istnieje możliwość przeprowadzenia wstępnej (ogiery 3 letnie) oraz właściwej próby użytkowości 

wierzchowej (ogiery 3-5 lat), dopuszczającej do użycia ogiera w programie hodowlanym kuców. (program prób 
w załączniku). Udział w czempionacie użytkowym będzie zaliczony jako część próby (skoki luzem oraz skoki 
pod jeźdźcem) 
Akces uczestnictwa w próbie należy zaznaczyć na zgłoszeniu. 
 

Nagrody: (Łączna pula nagród finansowych: 11700zł) 
 Puchary dla najlepszych koni + flots 
 Nagrody finansowe (bruttu): (50% dla hodowcy, 50% dla właściciela kuca) 

 
  I II III IV 

CZEMPIONAT 
HODOWLANY 

 

4 najlepsze ogiery 1000* 900* 800* 700* 

4 najlepsze klacze 1000* 900* 800* 700* 

CZEMPIONAT 
UŻYTKOWY 

 

kuce w wieku 2-4 
lat – skoki luzem 

700 500 300 200 

kuce w wieku 4 lat 
i powyżej – 

konkurs z oceną 
stylu konia 

700 500 300 200 

SUPER CZEMPION KUCÓW 1500    
 

*nagrody z funduszu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozdzielone zgodnie z punktem 4. 



 
 
 
 
Sprawy różne: 

 Warunkiem rozegrania czempionatu rasowego jest uczestnictwo min. 4 koni w grupie W przypadku 
zgłoszenia mniej niż 4 sztuk w grupie istnieje możliwość połączenia grup 

 Impreza odbędzie się pod nadzorem przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie 
 Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub 

nieprzygotowany do pokazu 
 Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją warunków jej rozgrywania oraz wyrażeniem zgody 

na publikację i rozpowszechnianie zdjęć z czempionatu. 
 

Program Czempionatu:  
19 maja 2018 (sobota) do godziny 9.00 - zwózka koni (odprawa)  
10.00 - Czempionat Hodowlany - Hala ZS w Bielicach - ocena komisyjna koni  
11:00 - Czempionat Użytkowy – skoki luzem - Hala ZS w Bielicach - ocena komisyjna koni 
12:30- Czempionat Użytkowy – konkurs z oceną stylu konia- tereny targowe ZS w Bielicach - ocena komisyjna 
koni 
14:00 – Oficjalne ogłoszenie wyników – -tereny targowe ZS w Bielicach  

 prezentacja najlepszych koni poszczególnych grup 
 prezentacja Super Czempiona Kuców 
 wręczenie nagród 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 
 

 
 

Kodeks Postępowania z Koniem: 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne 

o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.  
I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie 
osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu 
Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą 
nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.  
II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad 
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i 
transportu.  
III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się 
to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub 
ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.  
IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, 
powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży 
powrotnej z zawodów.  
V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także 
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej 
obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.  
 
 
 
 
 
 



Zał. 1 
 
Próba polowa - wstępna – polega na ocenie zachowania się konia podczas zakładania ogłowia, 
prezentacji do oceny i prowadzenia w ręku na trójkącie o boku 30 m w stępie i kłusie. Zachowanie się konia 
oceniane jest w skali do 5 pkt. W zależności od wykonania czynności; 
5 - pkt. - z łatwością, bezbłędnie, płynnie; 
4 - pkt. - z drobnymi zahamowaniami, mało płynnie; 
3 - pkt. - z trudnościami; 
2 - pkt. - po 3 nieudanych próbach; 
1 – pkt. – po więcej niż 3 nieudanych próbach, konieczna pomoc drugiej osoby. 
Otrzymanie do 2 pkt. w próbie wstępnej wyklucza konia z udziału w próbie właściwej. Próbę wstępną można 
powtórzyć jeden raz, po co najmniej miesięcznym ponownym przygotowaniu konia. 
 
 
Zał. 2 
 
PROGRAM WIERZCHOWEJ PRÓBY UŻYTKOWOŚCI DLA KUCÓW OD 3 DO 5 LAT  
 
1. Prezentacja w ręku: przygotowanie do poprawnego ustawienia i spokojnego stania, łatwość podawania 
nóg, posłuszeństwo przy prowadzeniu w ręku, energia i wydajność ruchu w stępie i kłusie.  

2. Skoki luzem w korytarzu: wskazówka (leżący drąg) – 2-2,5 m – krzyżak – jeden krok galopu – krzyżak – 
jeden krok galopu – doublebaare. Wysokość i szerokość przeszkód, jak również odległość między 
przeszkodami stosowne do wzrostu konia.  

 dla grupy „B” (kuce do 130 cm wzrostu) 50 x 50 cm - drugi drąg maks. do 70 cm.  
 dla grupy „C” (kuce do 140 cm wzrostu) 60 x 60 cm - drugi drąg maks. do 80 cm.  
 dla grupy „D” (kuce do 148 cm wzrostu) 70 x 60 cm - drugi drąg maks. do 90 cm.  

Indywidualna ocena pracy pod jeźdźcem:  

1. w kłusie: kłus roboczy wokół ujeżdżalni (czworoboku), zmiana kierunku kłusem o wydłużonym wykroku, 2 
wolty (10 m) w prawo i w lewo, 2 wężyki na długiej ścianie, przejście przez koziołki o wysokości i rozstawie 
stosownych do wzrostu konia.  

2. w galopie: zagalopowanie w narożniku, galop roboczy wokół ujeżdżalni (czworoboku), dodanie na długiej 
ścianie, wykonanie dwóch kół 20 metrowych zmiana kierunku z przejściem do kłusa, zagalopowanie w 
narożniku, wykonanie 2 kół j.w.; dodatkowo zagalopowanie w prawo i w lewo.  

3. w stępie: stęp roboczy wokół ujeżdżalni (czworoboku), zmiana kierunku stępem swobodnym na długiej 
wodzy, 2 wolty (8 m) w prawo i w lewo, 2-krotne zatrzymanie i ruszanie, przejście przez koziołki (lub leżące 
drągi) o wysokości i rozstawie stosownych do wzrostu konia.  

4. skoki pod jeźdźcem: około 5 skoków na przeszkodzie typu okser i doublebaare ze wskazówką o wysokości i 
szerokości stosownej dla każdej grupy wzrostowej, wg regulaminu PZJ. Po każdym udanym skoku przeszkoda 
jest podnoszona o ok. 5 cm:  

 dla grupy „B” (kuce do 130 cm wzrostu) 50 x 50 cm - drugi drąg maks. do 70 cm.  
 dla grupy „C” (kuce do 140 cm wzrostu) 60 x 60 cm - drugi drąg maks. do 80 cm.  
 dla grupy „D” (kuce do 148 cm wzrostu) 70 x 60 cm - drugi drąg maks. do 90 cm.  

 
5. galop w półsiadzie – 2 min.w tempie odpowiednio dla grupy:  

 „B” – 350 m/min;  
 „C” – 375 m/min.;  
 „D” – 400 m/min.  

 
 


