
REGULAMIN 

MIĘDZYNARODOWEGO CZEMPIONATU KONI RASY ARDEŃSKIEJ  

11-12 CZERWCA 2016, KĘTRZYN (POLSKA) 

 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Organizatorem Międzynarodowego Czempionatu Koni Rasy Ardeńskiej są: Polski 

Związek Hodowców Koni, Stadnina Koni Nowe Jankowice - Stado Ogierów w  

Kętrzynie oraz Okręgowe Związki Hodowców Koni w Białymstoku, Malborku i 

Olsztynie. 

2. W czempionacie mogą wziąć udział klacze 2- i 3-letnie oraz ogiery 2-letnie i starsze 

wpisane do uznanej Księgi Stadnej Koni Rasy Ardeńskiej (we Francji, Belgii, 

Luksemburgu, Polsce, Szwecji), przy czym ogiery 3-letnie i starsze muszą być uznane 

do hodowli przez jedną z wymienionych ksiąg ardeńskich. 

3. Każda Księga Stadna może wystawić maksymalnie: 

2 klacze 2-letnie,  

2 klacze 3-letnie,  

2 ogiery 2-letnie  

oraz 3 ogiery 3-letnie i starsze.  

W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby koni przez jeden z krajów w wyznaczonym 

terminie, inny kraj/kraje mogą zgłosić większą liczbę koni. 

 

4.  Zgłoszenia (formularz w załączeniu) muszą wpłynąć do sekretariatu PZHK pocztą 

tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej do 13.05.2016 na adres:  

Marzena Woźbińska, Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m. 16; 00-

673 Warszawa, Polska; e-mail: ardeny@pzhk.pl 

5. Konie biorące udział w czempionacie powinny być odpowiednio wypielęgnowane 

(czyste, wyczesane) oraz prezentowane bez pasa popręgowego.  

6. Wystawców obowiązuje schludny ubiór odpowiedni przy prezentacji koni. 

7.   Prezentowane konie muszą być obowiązkowo zaopatrzone w paszport oraz 

zaczipowane (posiadać transponder), zaszczepione przeciwko grypie i posiadać 

poświadczenie zdrowotności wystawione przez odpowiednie służby weterynaryjne. 

8. Od momentu przyjazdu na teren wystawy do momentu jego opuszczenia, konie 

pozostają pod całkowitą odpowiedzialnością ich właścicieli. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za wypadki, które mogą się wydarzyć zarówno względem ludzi jak i 

zwierząt. 

mailto:ardeny@pzhk.pl


9.  Właściciel lub osoba przez niego upoważniona, okazująca brak szacunku względem 

osób oficjalnych (sędziego, lekarza wet., sekretarza, asystenta, przewodniczącego, 

administratorów itp.), zostanie natychmiastowo wykluczona z udziału w wystawie 

decyzją Komisji sędziowskiej. Dotyczy to również prezenterów i ich pomocników. 

10. Wyniki komisyjnej oceny koni są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

11. Czempionat prowadzony jest w języku angielskim 

 

SYSTEM SĘDZIOWANIA 

1. Konie oceniane są w następujących klasach:  

I. klacze 2-letnie  

II. klacze 3-letnie 

III. ogiery 2-letnie 

IV. uznane ogiery 3-letnie i starsze     

2. Komisja sędziowska składa się z 5-ciu członków - po jednym reprezentancie każdej 

księgi stadnej (Francja, Belgia, Luksemburg, Szwecja, Polska), wskazanym przez daną 

księgę/związek. Przewodniczącym komisji jest sędzia reprezentujący kraj 

organizatora. 

3. Ocena koni odbywa się na trójkącie o wymiarach 30 m x 30 m x 30 m. 

4. Ocenie podlegają cechy (dokładność do 0,5 pkt., karta oceny w załączeniu):  

a. Typ - do 10 pkt 

b. Głowa, szyja, kłoda - do 10 pkt 

c. Nogi i kopyta - do 10 pkt 

d. Stęp (poprawność i wydajność ruchu) - do 10 pkt 

e. Kłus (poprawność i wydajność ruchu) - do 10 pkt 

Komisja wystawia jedną wspólną ocenę za każdą z cech. Komentarz po ocenie 

każdego konia wygłasza członek  Komisji.  

Wynikiem końcowym konia jest suma punktów przyznanych przez Komisję za 5 cech 

(maks. 50 pkt.) 

5. Konie mogą prezentować maksymalnie 3 osoby (1 prowadzący + 2 pomocnicy). 

Prezentacja odbywa się w pozycji „stój” oraz w stępie i  kłusie przez maksymalnie 2 

okrążenia. W czasie prezentacji konia  możliwa jest zmiana prowadzącego. 

6. Podczas oceny  na ringu mogą przebywać tylko: 



 - Komisja sędziowska i jej asystenci 

 - Steward ringu i jego asystenci 

- Osoby prezentujące konia 

- Osoby wskazane przez Komisję sędziowską 

8. Wybór czempionów i wiceczempionów w klasach 

 

Trzy najwyżej ocenione konie w klasie wychodzą ponownie na trójkąt. Komisja wybiera 

czempiona i wiceczempiona  przez wskazanie. O wyborze czempiona i wiceczempiona 

decydują przede wszystkim poprawność budowy i jakość ruchu. 


