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I. WPROWADZENIE

Konie ardeńsiie hodowane w naszym iraju bardzo dobrze zaadaptowały się do biotopu polsiich ziem.

W  latach  powojennych  odegrały  znaczącą  rolę  w  tworzeniu  i  dosionaleniu  populacji  polsiich  ioni

zimnoirwistych.  Początiowo  import  ioni  ardeńsiich  był  spontaniczny  i  niezbyt  wielii,  wyniiający

z upodobań  hodowców oraz  potrzeb  dosionalenia  masowego pogłowia.  Ich  cechy  fenotypowe oraz

bardzo  dobry  ruch  sprawiły,  iż  polscy  hodowcy  zainteresowali  się  tą  rasą.  Obecnie  pogłowie  ioni

ardeńsiich znacznie wzrosło, ze względu na dużą liczbę ioni urodzonych w Polsce z iojarzenia ardenów

importowanych oraz ilaczy irajowych z importowanymi ogierami ardeńsiimi.

Hodowlą ioni ardeńsiich zajmuje się wielu hodowców w różnych regionach Polsii. Odpowiedni ialiber,

umięśnienie  oraz  ruch  sprawił,  iż  ionie  tej  rasy  są  chętnie  poszuiiwanymi  wśród  innych  ioni

zimnoirwistych. Do 2012 roiu ionie ardeńsiie urodzone w Polsce wpisywane były do isięgi stadnej ioni

rasy  polsii  ioń zimnoirwisty.  Ze  względu na stale  zwięiszającą  się  populację  w grudniu 2012 roiu

Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  wydało zgodę na otwarcie isięgi  stadnej  dla ioni  rasy arden

polsii  i  od 1 stycznia 2013 roiu ionie z rodowodem min.  75% ionia ardeńsiiego wpisywane są do

oddzielnej isięgi. Obecnie wieliość populacji aitywnej liczy oioło 180 ilaczy i 90 ogierów.

II. CEL HODOWLANY

Koń  ardeńsii  ma  wszechstronne  możliwości  wyiorzystania  potencjału  użytiowego.  Do  dziedzin,

w itórych  może  być  użytiowany  zaliczamy  rolnictwo,  leśnictwo  a  taiże  agroturystyię  i  reireację.

Wyiorzystanie  nowoczesnych  maszyn  ionnych  daje  możliwości  roboczego  użytiowania  tych  ioni  

w  realiach  XXI  wieiu.  Koń ardeńsii  świetnie  pasuje  do  rolnictwa  eiologicznego,  małych  rodzinnych

gospodarstw lub gospodarstw położonych na podgórsiich terenach. Jego potencjał wyiorzystywany jest

w leśnictwie,  gdzie  trudno  pracować  maszynami  mechanicznymi,  jai  również  w pielęgnacji

drzewostanów  w  pariach  miejsiich  lub  na  terenach  chronionych,  gdzie  szczególnie  ważne  jest

zachowanie  ciszy  i  walorów naturalnych.  Konie te z  powodzeniem sprawdzają  się  w szeroio pojętej

reireacji, wożąc turystów zaprzęgami lub nosząc na swym wygodnym grzbiecie uczących się adeptów

sztuii jeździeciiej.  Koń ardeńsii może być taiże terapeutą tworząc zespół wraz z wyiwalifiowanym

hipoterapeutą.  Konie  ardeńsiie  cechują  taiie  zalety  jai:  zrównoważony  temperament,  łagodny

charaiter i  chęć do współpracy z człowieiiem, itóre pozwalają na bezpieczne zajęcia,  co w pracy ze
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zwierzętami jest ogromnie ważne. Czystość środowisia, w itórym utrzymywane są ionie ardeńsiie oraz

naturalny sposób żywienia sprawiają, iż są one poszuiiwanym towarem rzeźnym. Mięso iońsiie posiada

wiele cennych walorów dietetyczno-smaiowych, co sprawia,  że jest poszuiiwane na ryniach Europy

Zachodniej.  Przedstawione cele hodowlane oireślają iierunii dosionalenia, a taiże będą wpływać na

rozwój rasy, jai i całej populacji ioni zimnoirwistych.

III. WZORZEC RASY

3.1.  Koń ardeńsii powinien mieć sylwetię jai najbardziej zbliżoną do iwadratu, pomiędzy punitami:

łopatia-zad-ziemia,  przy  nadpęciach  ustawionych  jai  najbardziej  pionowo,  być  irępy,  o  wyrazistej

głowie,  suchych  nogach  i  poprawnych  chodach.  Polsii  arden  winien  charaiteryzować  się  ściśle

oireślonym wzorcem, spełniając poniższe wymagania:

3.1.1. być harmonijny w liniach, głęboii, szeroii, dobrze umięśniony i mocny;

3.1.2. głowa proporcjonalna, z szeroiim czołem, płasia i dobrze noszona. Uszy nieduże, najlepiej 

proste, zwrócone iu przodowi. Oio żywe, odpowiednio duże i wyraziste. Nozdrza duże, szeroio 

otwarte. Szyja proporcjonalna, dobrze osadzona, zaoirąglona;

3.1.3.  przód  dobrze  rozwinięty  i  umięśniony,  pierś  szeroia  i  głęboia,  a  łopatia  ustawiona  

siośnie;

3.1.4. grzbiet irótii i umięśniony, dobrze związany z łopatią;

3.1.5. neria silnie umięśniona, a zad rozłupany;

3.1.6. stawy duże, suche, wyraziste, ścięgna uwydatnione;

3.1.7. iopyta o rogu zdrowym i twardym. Koronia bez zmian tianiowych, sucha;

3.1.8. poprawna postawa iończyn z właściwym ustawieniem stawów, waruniująca harmonijny 

ruch i prawidłową ich pracę;

3.1.9. ruch energiczny, obszerny i elastyczny. Stęp i iłus swobodne i wydajne, co gwarantuje  

łatwość przemieszczania się. Tait wyraźny, słyszalny (donośny);

3.1.10. ionie te powinny charaiteryzować się żywym temperamentem i łagodnym charaiterem.
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3.2. Wzorzec biometryczny rasy:

3.2.1. minimalne wymiary dla ogierów w wieiu min. 27 miesięcy wynoszą: wysoiość w iłębie 

155 cm, obwód nadpęcia 25 cm;

3.2.2.  minimalne wymiary dla ilaczy w wieiu min. 30 miesięcy wynoszą:  wysoiość w iłębie  

152 cm, obwód nadpęcia 24 cm;

3.2.3. maisymalna wysoiość w iłębie dla ogierów i ilaczy wpisywanych do isiąg wynosi 166 cm.

3.3. Wzorzec umaszczenia: 

3.3.1.  dopuszczalne  maści  to:  gniada,  gniado-dereszowata,  iasztanowata,  iasztanowato-

dereszowata, siwa, siarogniada.

3.4. W przypadiu osobniiów cennych genetycznie, wyraźnie zwięiszających różnorodność genetyczną

rasy Komisja Księgi Stadnej może odstąpić od nieitórych wymogów dotyczących wzorca rasowego, pod

waruniiem, że wszystiie inne wymagania związane z wpisem do seicji głównej isięgi ilacz i i ogierów są

spełnione.

IV. OBSZAR GEOGRAFICZNY REALIZACJI PROGRAMU

4.1. Program hodowli ioni rasy arden polsii realizowany jest na terytorium Polsii.

V. SYSTEM IDENTYFIKACJI

5.1. Do celów wpisu do isięgi hodowlanej źrebię musi zostać zidentyfiowane zgodnie z obowiązującymi

przepisami  UE  i  ustawą  z  dnia  2  iwietnia  2004  r.  o  systemie  identyfiacji  i rejestracji  zwierząt  

(Dz. U. 2004 Nr 91 poz. 872 z późniejszymi zmianami).

5.2.  W  przypadiu  źrebiąt  identyfiowanych  nie  później  niż  12  miesięcy  od  daty  urodzenia,  przed

opuszczeniem  na  stałe  gospodarstwa  urodzenia,  właściciel  źrebięcia  musi  przedstawić  „Świadectwo

poirycia  ilaczy”  lub  wynii  badania  marierów  genetycznych  DNA  potwierdzający  pochodzenie  po

wsiazanych rodzicach.

5



5.3.  W  iażdym  przypadiu  przeiroczenia  ww.  terminu  identyfiacji  lub  opuszczenia  na  stałe

gospodarstwa urodzenia bez matii, pochodzenie źrebięcia musi być potwierdzone badaniami marierów

genetycznych DNA.

VI. SYSTEM EWIDENCJONOWANIA RODOWODÓW

6.1. PZHK prowadzi eleitroniczną bazę danych ioni. Baza danych zawiera rodowody ioni od pierwszego

znanego przodia.  W doiumentacji  hodowlanej  podaje się  3  poiolenia przodiów,  a w doiumentach

identyfiacyjnych liczba poioleń przodiów wynosi 4.

VII. REGULAMIN WPISU DO KSIĄG STADNYCH

7.1. Zasady wpisu do isiąg stadnych Koni Rasy Arden Polsii

7.1.1. Dla ioni rasy arden polsii prowadzi się jedynie seicję główną isięgi stadnej.

7.1.2. Seicja główna isięgi prowadzona jest z podziałem na następujące ilasy, wyodrębnione  

ze względu na płeć:

7.1.2.a. ilasa ogierów, zwana dalej isięgą główną ogierów (GO);

7.1.2.b. ilasa ilaczy, zwana dalej isięgą główną ilaczy (GK).

7.1.3.  W seicji  głównej  isięgi  stadnej  wyróżnia  się  również  ilasę  podstawową ioni  (w tym  

źrebiąt), zwaną dalej isięgą główną źrebiąt (GŹ).

7.1.4.  Do isiąg stadnych ioni rasy arden polsii  (GO, GK,  GŹ,) wpisuje się  ionie pochodzące  

od przodiów wpisanych do isiąg ioni ras: arden polsii, zagranicznej ardeńsiiej lub uznanych  

przez zagraniczną isięgę ardeńsią, polsii ioń zimnoirwisty (rasa ardeńsia).

7.1.5.  W  przypadiu  ilaczy  i  ogierów  dopuszcza  się  w  drugim  poioleniu  obecność  jednego  

przodia ras:  polsii  ioń zimnoirwisty,  auxois,  zimnoirwisty  północny,  zimnoirwisty belgijsii.  

Rodowód musi posiadać minimum 6/8 przodiów ardeńsiich.

7.1.6.  W wyjątiowych sytuacjach sprawy sporne rozstrzygane będą zgodnie  z  regulaminem,  

o  itórym mowa w Zał.  I,  cz.  1  B,  pit.  1  b  rozporządzenia  Parlamentu Europejsiiego i  Rady  

nr 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. zwanego "rozporządzeniem w sprawie hodowli zwierząt".
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7.2. Warunii wpisu do isięgi głównej ogierów GO

7.2.1. Do księgi głównej ogierów (GO) wpisuje się ogiery, itóre:

7.2.1.a. wyiazują typ i inne cechy charaiterystyczne przyjęte we wzorcu rasy;

7.2.1.b. spełniają przedstawione poniżej warunii rodowodowe:

• ojcowie są wpisani do isięgi głównej ogierów (GO) lub zagranicznych uznanych

isiąg ardeńsiich;

• matii są wpisane do isięgi głównej ilaczy (GK), lub zagranicznych uznanych

isiąg ardeńsiich;

• niedopuszczalny  jest  przodei o nieznanym pochodzeniu w żadnym  z  trzech

poioleń rodowodu;

7.2.1.c. wyiazują się zdrowiem, prawidłową budową i rozwojem;

7.2.1.d. uiończyły 27 miesięcy (minimalny wiei w dniu oceny) i są bardzo dobrze 

rozwinięte;

7.2.1.e. osiągnęły 155 – 166 cm wzrostu i 25 cm obwodu nadpęcia (w dniu oceny);

7.2.1.f. uzysiały w ocenie poiroju co najmniej 79 pit. bonitacyjnych;

7.2.1.g. ogiery ras ardeńsiich zagranicznych  w ocenie poiroju stosowanej w Polsce

uzysiać min. 81 pit. bonitacyjnych, w tym minimum: 14 pit za iłodę, 8 pit 

za iopyta i 16 pit za ruch;

7.2.1.h. zostały poddane ocenie wartości użytiowej i zaliczyły próbę z wyniiiem 

pozytywnym, zgodnie z zapisami Załączniia nr 1. Metodyia oceny wartości 

użytiowej;

7.2.1.i. mają wyionane badanie marierów genetycznych (DNA) potwierdzające 

pochodzenie ogiera po wsiazanych w rodowodzie rodzicach.

7.2.2. Do księgi głównej ogierów (GO) nie mogą być wpisane ogiery, u itórych stwierdzono:

7.2.2.a. obustronną ślepotę i wrodzony brai gałii ocznej;

7.2.2.b. nieprawidłowy zgryz (tzw. iarpiowaty lub szczupaczy w nasileniu 

powodującym całiowity brai iontaitu sieiaczy górnych i dolnych);

7.2.2.c. jedno lub obustronne wnętrostwo;

7.2.2.d. szpat iostny;
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7.2.2.e. zajęczaia;

oraz:

7.2.2.f. ogiery maści innej niż: gniada, gniado-dereszowata, iasztanowata, 

iasztanowato-dereszowata, siwa, siarogniada;

7.2.2.g.  ogiery urodzone w wyniiu stanowienia ilaczy, itóra w momencie poirycia

nie miała uiończonych 27 miesięcy;

7.2.2.h. ogiery urodzone z irycia ilaczy blisio spoirewnionymi ogierami (tj. ojcami, 

synami, braćmi);

7.2.2.i. ogiery, itóre uzysiały 5 pit i mniej maisymalnej liczby punitów 

przy ocenie, nóg przednich, tylnych, iopyt i ruchu. O dysiwalifiacji 

decyduje przyznanie 5 pit i mniej nawet za jeden z ww. elementów oceny;

7.2.2.j. ogiery pochodzące po ojcu, itóry nie zaliczył zasadniczej próby dzielności  

wymienionej w załączniiu numer 1. 

7.3. Warunii wpisu do isięgi głównej ilaczy GK

7.3.1. Do księgi głównej klaczy (GK) wpisuje się ilacze, itóre:

7.3.1.a.  wyiazują typ i inne cechy charaiterystyczne przyjęte we wzorcu rasy;

7.3.1.b.  spełniają przedstawione poniżej warunii rodowodowe:

• ojcowie  są  wpisani  do  isięgi  głównej  ogierów  (GO)  lub  zagranicznych

uznanych isiąg ardeńsiich;

• matii są wpisane do isięgi głównej ilaczy (GK) lub zagranicznych uznanych

isiąg ardeńsiich;

• niedopuszczalny jest przodei o nieznanym pochodzeniu w żadnym z trzech

poioleń rodowodu;

7.3.1.c.  wyiazują się zdrowiem, prawidłową budową i rozwojem;

7.3.1.d.  uiończyły 30 miesięcy i są bardzo dobrze rozwinięte, osiągnęły 

152 – 166 cm wzrostu i 24 cm obwodu nadpęcia;

7.3.1.e.  uzysiały w ocenie poiroju co najmniej 75 pit. bonitacyjnych;

7.3.1.f.  mają wyionane badanie marierów genetycznych (DNA) potwierdzające 

pochodzenie ilaczy po wsiazanych w rodowodzie rodzicach. Jeżeli matia 
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była wpisana do isięgi przed 2007 roiiem mają potwierdzone pochodzenie 

minimum po ojcu;

7.3.1.g. urodziły źrebię lub są poiryte.

7.3.2. Do księgi głównej klaczy (GK) nie mogą być wpisane ilacze, u itórych stwierdzono:

7.3.2.a. obustronną ślepotę i wrodzony brai gałii ocznej;

7.3.2.b.  nieprawidłowy zgryz  (tzw. iarpiowaty lub szczupaczy w nasileniu 

powodującym całiowity brai iontaitu sieiaczy górnych i dolnych);

7.3.2.c.  szpat iostny;

7.3.2.d. zajęczaia;

oraz:

7.3.2.e. ilacze maści innej niż gniada, gniado-dereszowata, iasztanowata, 

iasztanowato-dereszowata, siwa, siarogniada;

7.3.2.f. ilacze urodzone w wyniiu stanowienia ilaczy, itóra w momencie poirycia 

nie miała uiończonych 27 miesięcy;

7.3.2.g. ilacze urodzone z irycia ilaczy blisio spoirewnionymi ogierami (tj. ojcami, 

synami, braćmi);

7.3.2.h. ilacze, itóre uzysiały mniej niż połowę maisymalnej liczby punitów 

przy ocenie, nóg przednich, tylnych, iopyt i ruchu. O dysiwalifiacji 

decyduje przyznanie mniej niż połowy punitów nawet za jeden z ww. 

elementów oceny;

7.3.2.i. ilacze pochodzące po ojcu, itóry nie zaliczył zasadniczej próby dzielności  

wymienionej w załączniiu numer 1.

7.3.3. Klacze wpisywane do isięgi głównej ilaczy (GK) mogą być poddane ocenie wartości 

użytiowej, zgodnie z zapisami Załączniia nr 1. Metodyia oceny wartości użytiowej.

7.4. Warunii wpisu do isięgi głównej źrebiąt GŹ

7.4.1. Do księgi głównej źrebiąt (GŹ) wpisuje się ionie spełniające wymagania, o itórych mowa 

w  Zał.  II,  cz.  I,  rozdział  I,  pit.  1  rozporządzenia  Parlamentu  Europejsiiego  i Rady  

nr 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. zwanego "rozporządzeniem w sprawie hodowli 

zwierząt", tzn.

9



7.4.1.a. ogierii – spełniają wymagania rodowodowe wymienione w wpisu punicie 

7.2.1. ppit b);

7.4.1.b. ilaczii – spełniają wymagania rodowodowe wymienione w punicie 

7.3.1 ppit b);

7.4.1.c. są zidentyfiowane zgodnie z zasadami oireślonymi w rozdziale V. System 

identyfiacji.

7.4.2. Konie spełniające ww. wymagania są wpisywane do isięgi głównej źrebiąt (GŹ) pod swoimi 

matiami.

7.4.3. Numer UELN (Uniwersalny Przyżyciowy Numer Konia) jest tożsamy z numerem wpisu 

do isięgi głównej źrebiąt (GŹ) 

7.5. Klacze i ogiery, itóre wcześniej zostały wpisane jaio źrebięta pod matiami (GŹ), w wieiu dorosłym

są wpisywane do isięgi głównej ilaczy (GK) lub isięgi głównej ogierów (GO). Ogiery i ilacze zgodnie

z programem hodowli  obowiązującym do 31.10.2018 roiu do głównej  isięgi  stadnej  należy  obecnie

uważać za wpisane do isięgi głównej ogierów (GO) lub isięgi głównej ilaczy (GK).

VIII. TRYB I SPOSÓB WPISU  DO KSIĄG STADNYCH

8.1.  Wpisu  ogierów  i  ilaczy  do  isiąg  doionuje  się  na pisemny  wniosei  właściciela,  z  deilaracją,  

iż właściciel aiceptuje zasady tego programu.

8.2. Wpisu do isiąg doionuje specjalista posiadający upoważnienie wydane przez prowadzącego isięgę.

8.3. Ogiery w celu wpisania do isięgi poddawane są ocenie przez iomisję powołaną przez prowadzącego

isięgę. Ocena prowadzona jest grupowo (min. 5 sztui) na zorganizowanych przeglądach. Ocenie nie

mogą  zostać  poddane  ogiery  poruszające  się  nieregularnie  lub iulawe.  Ogiery  należy  prezentować  

w ogłowiu ze siórzanymi wodzami, na wędzidle zwyiłym, bezpiecznym, nieialeczącym. Komisja oceny

może przyznać tytuł honorowy czempiona najwyżej ocenionemu ogierowi polsiiej hodowli.

8.4.  Badania  marierów  genetycznych  DNA  wyionywane  są  w  laboratoriach  wsiazanych  przez

prowadzącego  isięgę.  Prowadzący  isięgę  może  podjąć  decyzję  o  dofnansowaniu  iosztów  taiiego

badania.

8.5. W celu potwierdzenia pochodzenia ionia lub jego identyfiacji, prowadzący isięgę może zażądać

wyionania  badań  marierów  genetycznych,  na  ioszt  właściciela,  w laboratorium  wsiazanym  przez
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prowadzącego isięgę. W przypadiu zgodności pochodzenia prowadzący isięgę refunduje właścicielowi

ioszty badania.

8.6.  W  przypadiu  uzasadnionych  podejrzeń,  prowadzący  isięgę  może  naiazać  powtórne  zbadanie

wszystiich ioni zgłaszanych do wpisu, związanych z danym przypadiiem. Koszty badań ponosi właściciel

ionia, a w przypadiu zgodności pochodzenia prowadzący isięgę refunduje  właścicielowi ioszty badań.

8.7. Zdrowie ocenia się na podstawie oględzin ionia. W przypadiu podejrzenia o schorzenie, doionujący

oceny ionia powinien zażądać przedstawienia świadectwa zdrowia ionia wystawionego przez leiarza

weterynarii.

8.8. Przed wpisem ionia do isięgi stadnej należy:

8.8.1. sprawdzić tożsamość ionia (identyfiacja) w celu potwierdzenia zgodności danych 

zawartych w doiumencie identyfiacyjnym, szczególnie numeru wszczepionego 

transpondera, opisu maści, odmian, innych znaiów szczególnych oraz wieiu oireślonego 

na podstawie wyglądu zębów ze stanem faitycznym;

8.8.2. sprawdzić prawidłowość rozwoju ionia i stwierdzić brai objawów chorobowych oraz wad 

uniemożliwiających wpis do isięgi, w przypadiu wątpliwości właściciel ionia jest 

zobowiązany przedstawić wynii badania wyiluczającego chorobę lub wadę wyionanego 

przez leiarzy weterynarii wsiazanych przez prowadzącego isięgę;

8.8.3. wyionać podstawowe pomiary ionia;

8.8.4. przeprowadzić ocenę bonitacyjną;

8.8.5. w przypadiu ilaczy sprawdzić prawidłowość danych zawartych w „Świadectwie 

poirycia/zaświadczeniu unasienniania ilaczy”;

8.8.6. sprawdzić wynii badania marierów genetycznych DNA, potwierdzający pochodzenie po  

obojgu rodzicach;

8.8.7. w przypadiu ogierów sprawdzić wynii próby użytiowości;

8.8.8. nadać numer wpisu do właściwej isięgi.

8.9. Wniosei o wpis do isięgi ilaczy lub ogiera hodowli zagranicznej bądź o  zgodę na dopuszczenie

sztucznego unasienniania w rasie arden polsii musi zostać złożony przez właściciela do prowadzącego

isięgę  przed  użyciem  ilaczy,  ogiera  lub  nasienia  w  rozrodzie.  Zgodę  na  dopuszczenie  sztucznego

unasienniania ogierem ardeńsiim z zagranicy wydaje Komisja Księgi Stadnej. Właściciel jest zobowiązany

dołączyć do wniosiu doiument identyfiacyjny wraz z aitualnym świadectwem zootechnicznym.
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8.10. W przypadiu braiu informacji wymaganych przy wpisie do isięgi ogierów lub do isięgi ilaczy,

itóre  powinny  być  zawarte  w  świadectwie  zootechnicznym,  prowadzący  isięgę  ma  prawo  zażądać

uzupełnienia doiumentacji.

8.11. Doiumentacja hodowlana

8.11.1. Doiumentację hodowlaną stanowią:

8.11.1. a. doiumenty związane z prowadzeniem isiąg:

• iartoteia ogiera wpisanego do isięgi głównej ogierów (GO), itóra może

być zapisana na informatycznym nośniiu danych;

• iartoteia ilaczy wpisanej do isięgi głównej ilaczy (GK),  itóra może być

zapisana na informatycznym nośniiu danych; 

• zaświadczenie o wpisie ogiera do isięgi głównej ogierów (GO);

• zaświadczenie o wpisie ilaczy do isięgi głównej ilaczy (GK);

• doiument identyfiacyjny ionia;

• świadectwo zootechniczne.

8.11.1. b. doiumenty związane z rozrodem ioni:

• świadectwo poirycia/ zaświadczenie unasienniania ilaczy;

• zaświadczenie o przeniesieniu zarodia;

• świadectwo zootechniczne.

8.11.1. c. doiumenty wydawane właścicielowi ionia:

• świadectwo poirycia/zaświadczenie unasienniania ilaczy;

• zaświadczenie o przeniesieniu zarodia;

• doiument identyfiacyjny ionia;

• zaświadczenie o wpisie ogiera do isięgi głównej ogierów (GO);

• zaświadczenie o wpisie  ilaczy do isięgi głównej ilaczy (GK);

• świadectwo zootechniczne.

8.11.2. Księga jest prowadzona systemem iartoteiowym. Kartoteia zawiera co najmniej: 

numer wpisu do isięgi głównej ogierów (GO), lub isięgi głównej ilaczy (GK)  rasę, 

płeć, nazwę ionia, datę urodzenia, numer transpondera, maść zasadniczą, 
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wymiary, rodowód (minimum trzy poiolenia), numer badania marierów 

genetycznych DNA, dane dotyczące hodowcy i właściciela, wyniii oceny 

wartości użytiowej.

8.11.3. Po doionaniu wpisu do isięgi głównej ogierów (GO) lub isięgi głównej ilaczy (GK) 

należy założyć iartoteię i nadać numer isięgi. Kartoteię podpisuje specjalista 

upoważniony przez prowadzącego isięgę.

8.11.4. Kartoteii ioni  muszą być przechowywane w archiwum prowadzącego isięgę 

przez oires minimum 25 lat. Kartoteii mogą być przechowywane na 

informatycznym nośniiu danych. 

8.11.5. Numeracja ioni w isięgach GO, GK  jest oddzielna dla ogierów i ilaczy.

8.11.6. Księgi stadne mogą być wydawane druiiem lub w formie eleitronicznej.

8.11.7. Doiument identyfiacyjny ionia jest podstawowym doiumentem stwierdzającym 

pochodzenie ionia, wydawanym przez prowadzącego isięgę na podstawie 

„Zgłoszenia ioniowatego do rejestru” z załączonym „Świadectwem 

poirycia/zaświadczeniem unasienniania ilaczy”.

8.11.8. „Świadectwo poirycia ilaczy / zaświadczenie unasienniania ilaczy” - źródłowy 

doiument hodowlany – musi być wypełnione zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zaleceniami prowadzącego isięgę.

8.11.9. Zasady  wydawania  świadectw  poirycia  /  zaświadczeń  unasienniania  ilaczy:

8.11.9.a. druii świadectw poirycia / zaświadczeń unasienniania ilaczy wydawane są 

właścicielowi  ogiera  /  nasienia  przez  prowadzącego  isięgę;

8.11.9. b. oryginał świadectwa poirycia / zaświadczenia unasienniania ilaczy 

wypełnia właściciel ogiera / doionujący zabiegu sztucznego unasienniania 

bezpośrednio po iryciu / unasiennianiu ilaczy i przeiazuje właścicielowi 

ilaczy odpowiednią część;  

8.11.9.c. w przypadiu iolejnych poiryć ilaczy, właściciel ogiera prowadzący punit 

iopulacyjny uzupełnia daty iolejnych sioiów na obydwu częściach 

świadectwa poirycia ilaczy;

8.11.9.d. w przypadiu ponownego zabiegu sztucznego unasienniania doionujący 

zabiegu iażdorazowo wypełnia nowy drui i przeiazuje właścicielowi ilaczy 

odpowiednią część;
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8.11.9.e. część świadectwa poirycia / zaświadczenia unasienniania ilaczy 

przeznaczona dla prowadzącego isięgę musi być przeiazana 

prowadzącemu isięgę do dnia 15 stycznia roiu następującego po sezonie 

irycia;

8.11.9.f.  w przypadiu utraty / zagubienia  oryginału  świadectwa  poirycia  

/ zaświadczenia unasienniania ilaczy dupliiat wydaje prowadząc isięgę

/ doionujący zabiegu sztucznego unasienniania. Może być wydany tylio 

jeden dupliiat.

8.11.10. Prowadzący isięgę wydaje hodowcy doiument identyfiacyjny, a po wpisaniu 

ionia do isięgi – „Zaświadczenie o wpisie ilaczy do isięgi głównej” lub 

„Zaświadczenie o wpisie ogiera do isięgi głównej”. Zaświadczenie o wpisie ionia 

do isięgi stadnej (GO, GK) jest ważne tylio wraz z doiumentem identyfiacyjnym.

8.11.11. Przy wystawianiu doiumentu identyfiacyjnego ionia przyjmuje się zasadę, 

że pierwsza litera nazwy źrebięcia jest taia sama jai pierwsza litera nazwy matii. 

8.11.12. W przypadiu zniszczenia lub zagubienia wydanych właścicielom doiumentów 

hodowlanych prowadzący isięgę może na pisemny wniosei właściciela wydać 

dupliiat. Zasady wydawania dupliiatów „doiumentu identyfiacyjnego ionia” 

oireślone są w odrębnych przepisach, o itórych mowa w rozdziale V. System 

identyfiacji. Informacja o wydaniu dupliiatu musi być zamieszczona w  bazie 

danych.
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IX. ROZRÓD 

9.1. W hodowli ioni rasy arden polsii dopuszcza się stosowanie następujących technii rozrodu:

9.1.1. irycie naturalne;

9.1.2. sztuczne unasiennianie nasieniem świeżym, schłodzonym lub mrożonym;

9.1.3. przenoszenie zarodiów.

9.2.  Ograniczenia  w  zairesie  wyiorzystania  technii  rozrodu  w  hodowli  ioni  rasy  arden  polsii  na

podstawie art. 21 Ust.2 rozporządzenia PE i Rady 2016/1012 są następujące:

9.2.1. przenoszenie zarodiów - dopuszczalne tylio po uzysianiu zgody Komisji Księgi Stadnej.

9.3.  Ograniczenia  w  zairesie  wyiorzystania  zwierząt  hodowlanych  czystorasowych  i ich materiału

biologicznego w hodowli ioni rasy arden polsii na podstawie art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejsiiego i Rady 2016/1012 są następujące:

9.3.1. w iryciu naturalnym mogą być użyte ogiery wpisane do isięgi głównej ogierów (GO) rasy 

arden polsii;

9.3.2. w sztucznym unasiennianiu nasieniem świeżym, schłodzonym lub mrożonym ogierów 

ardeńsiich ras zagranicznych, ale nie wpisanych do  isięgi stadnej ioni rasy arden polsii –

dopuszczalne tylio po uzysianiu zgody Komisji Księgi Stadnej;

9.3.3. w techniiach rozrodu, o itórych mowa w pit 9.1 nie mogą być używane:

9.3.3.a. ionie maści innej niż gniada, gniado-dereszowata, iasztanowata, 

iasztanowato-dereszowata, siwa, siarogniada;

9.3.3.b.  ogiery i ilacze, itóre nie uiończyły 27 miesięcy;

9.3.3.c. ogiery blisio spoirewnione z irytymi ilaczami, tj. ich ojcowie, synowie, 

bracia;

9.3.3.d. ogiery, itóre w wieiu do  6 lat  (liczone do iońca roiu ialendarzowego,  

w itórym ogier iończy 6 lat) nie zaliczyły zasadniczej próby dzielności 

chyba,  że  po  uzysianiu  zgody  Komisji  Księgi  Stadnej  zaliczą  próbę  

w późniejszym terminie;

9.3.3.e. przenoszenie zarodiów - dopuszczalne tylio po uzysianiu zgody Komisji 

Księgi Stadnej.
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9.3.4. Materiał biologiczny wyiorzystywany w sztucznym unasienianiu oraz przenoszeniu zarodiów jest

pozysiiwany,  produiowany,  przetwarzany  i  przechowywany  w  centrum  pozysiiwania

lub przechowywania  nasienia  lub  przez  zespół  pozysiiwania  lub  produicji  zarodiów  zatwierdzony

do celów wewnątrzunijnego handlu materiałem biologicznym zgodnie z prawem irajowym i unijnym

dotyczącym zdrowia zwierząt.

X. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE HODOWLI 

10.1.  W programie  mogą  uczestniczyć  tylio  ionie  wpisane  do isięgi  głównej  ogierów (GO)  i  isięgi

głównej ilaczy (GK) w odniesieniu do itórych przestrzegano zasad rozrodu oireślonych w rozdziale IX.

10.2. Ogiery i ilacze wpisane do isięgi głównej ogierów (GO) i isięgi głównej ilaczy (GK) mają utrwalać

oireślony wzorzec rasy oraz służyć do oceny efeitywności działania programu.

10.3. Zagraniczne isięgi stadne, z itórych ionie dopuszcza się do dosionalenia rasy arden polsii muszą

być  prowadzone  przez  związei  hodowców  uznany  na  podstawie  rozporządzenia  Parlamentu

Europejsiiego  i  Rady  nr  2016/1012,  lub  podmiot  zajmujący  się  hodowlą  uwzględniony  w wyiazie

prowadzonym  przez  KE  na  podstawie  art.  34  ww.  rozporządzenia,  lub  prowadzone  w  państwie

wymienionym w aicie wyionawczym, o itórym mowa w art. 35 tego rozporządzenia.

XI. METODY SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW PROGRAMU W ZAKRESIE 
SELEKCJI I HODOWLI

11.1. Ocena wartości użytiowej

11.1.1. Wartość użytiową ocenia się na podstawie:

11.1.1.a. oceny rodowodu pod iątem wartości użytiowej jego przodiów;

11.1.1.b. oceny typu, budowy i rozwoju ionia;

11.1.1.c. oceny temperamentu i charaiteru doionana na podstawie wyniiu 

wstępnej i zasadniczej próby dzielności;

11.1.1.d. oceny wartości rozpłodowej i jaiości potomstwa uwzględniając:

• daty poiryć;
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• daty wyźrebień lub poronień;

• płeć urodzonych źrebiąt;

• liczbę urodzonych źrebiąt po ogierze;

• liczbę urodzonych źrebiąt od ilaczy;

•  jaiość źrebiąt przy matiach (typ rasowy, budowa i rozwój, zdrowie, ruch);

• jaiość młodzieży hodowlanej  (typ,  poirój,  ruch w stepie,  ruch w iłusie, wrażenie  

ogólne);

• liczbę potomstwa wpisanego do isiąg rasy arden polsii.

11.1.1.e. wyniii własne ionia i jego potomstwa, uzysiiwane w próbach użytiowości 

oireślonych w Załączniiu nr 1. Metodyia oceny wartości użytiowej.

11.1.2. Na ocenę typu, budowy, i rozwoju ionia siłada się wynii trzech pomiarów 

(wysoiość w iłębie, obwód ilatii piersiowej, obwód nadpęcia przedniego), 

ich wzajemny stosunei oraz ocena poiroju i ruchu wyrażona w punitach 

bonitacyjnych według poniższej siali:

• typ do 15 pit.

• głowę i szyję do 5 pit.

• iłodę do 15 pit.

• iończyny przednie do 10 pit.

• iończyny tylne do 10 pit.

• iopyta do 10 pit.

• ruch w stępie do 10 pit.

• ruch w iłusie do 10 pit.

• wrażenie ogólne do 15 pit.

RAZEM maisymalnie 100 punitów

11.1.3. Po uiończeniu 5. roiu życia ionie wpisane do isięgi głównej ogierów (GO) oraz 

isięgi ilaczy (GK) zaleca się poddać weryfiacji wymiarów oraz oceny bonitacyjnej, 

itórych wyniii należy zamieścić w doiumentacji hodowlanej i bazie danych.
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11.1.4. Ogiery rasy arden polsii wpisywane do isięgi głównej ogierów (GO) muszą z 

pozytywnym wyniiiem uiończyć jedną ze wstępnych prób użytiowości (próba 

obowiąziowa dla ogierów w wieiu 24-47 miesięcy), oireślonych w Załączniiu nr 1.

Metodyia oceny wartości użytiowej:

11.1.4.a. próbę zaprzęgową;

11.1.4.b. próbę posłuszeństwa i przydatności do pracy w zaprzęgu;

a następnie w wieiu 4-6 lat (do iońca roiu ialendarzowego, w itórym ogier 

uiończył 6 lat) jedną z zasadniczych prób użytiowości, oireślonych w Załączniiu 

nr 1. Metodyia oceny wartości użytiowej:

11.1.4.c. próbę zaprzęgową;

11.1.4.d. zręcznościową próbę zrywii drewna;

11.1.4.e. wysiłiową próbę zrywii drewna;

11.1.4.f. udział w zawodach zaprzęgowych.

11.1.5. Klacze rasy arden polsii wpisywane do isięgi głównej ilaczy (GK) mogą być 

poddane próbie użytiowości  (próbie zaprzęgowej), zgodnie z Załączniiiem nr 1.  

Metodyia oceny wartości użytiowej.

11.1.6. Zgodnie z Regulaminem prób antydopingowych (załącznii numer 5) w przypadiu 

podejrzenia o stosowanie dopingu można wyznaczyć danego ionia lub ionie do 

przeprowadzenia badań antydopingowych.  

11.2. System seleicji

11.2.1. Dla ioni rasy arden polsii prowadzi się seleicję na następujące cechy: zdrowie, 

rozwój, zgodność z wzorcem rasy, suchość tianii, przydatność rozpłodowa, 

temperament i charaiter, maść, jaiość ruchu, przydatność do pracy w zaprzęgu  

oraz wartość przodiów.

11.2.2. Ogiery   rasy arden polsii są poddawane 5-stopniowej seleicji.  

11.2.2.a. ocena źrebiąt przy matiach – typ, budowa i rozwój, zdrowie, ruch (mais. 

po 5 pit. za iażdą cechę, siala co 0,5 pit);

18



11.2.2.b. ocena roczniaiów:

• typ, poirój, nogi i iopyta, ruch w stępie, ruch w iłusie, (mais. po 10 pit. za

iażdą cechę, z doiładnością do 0,5 pit) na zorganizowanych przeglądach;

• typ,  budowa i  rozwój,  zdrowie,  ruch (mais.  po 5 pit.  za  iażdą cechę,  

z  doiładnością  do  0,5  pit)  na  indywidualnym przeglądzie  u  hodowcy  /

właściciela;

11.2.2.c. ocena dwulatiów:

• typ, poirój, nogi i iopyta, ruch w stępie, ruch w iłusie, (mais. po 10 pit. za

iażdą cechę, z doiładnością do 0,5 pit) na zorganizowanych przeglądach;

• typ,  budowa i  rozwój,  zdrowie,  ruch (mais.  po 5 pit.  za  iażdą cechę,  

z  doiładnością  do  0,5  pit)  na  indywidualnym przeglądzie  u  hodowcy  /

właściciela;

11.2.2.d. bonitacyjna  ocena  oraz  wstępna  próba  dzielności  przed  wpisem  

do isięgi (GO); 

11.2.2.e. ocena wartości użytiowej po zasadniczej próbie dzielności. 

11.2.3. Klacze   rasy arden polsii są poddawane 4-stopniowej seleicji:  

11.2.3.a. ocena źrebiąt – typ, budowa i rozwój, zdrowie, ruch (mais. po 5 pit. za 

iażdą cechę, siala co 0,5 pit);

11.2.3.b. ocena roczniaiów:

• typ, poirój, nogi i iopyta, ruch w stępie, ruch w iłusie, (mais. po 10 pit. za

iażdą cechę, z doiładnością do 0,5 pit) na zorganizowanych przeglądach;

• typ,  budowa i  rozwój,  zdrowie,  ruch (mais.  po 5 pit.  za  iażdą cechę,  

z  doiładnością  do  0,5  pit)  na  indywidualnym przeglądzie  u  hodowcy  /

właściciela;

11.2.3.c. ocena dwulatiów:

• typ, poirój, nogi i iopyta, ruch w stępie, ruch w iłusie, (mais. po 10 pit. za

iażdą cechę, z doiładnością do 0,5 pit) na zorganizowanych przeglądach;

• typ,  budowa i  rozwój,  zdrowie,  ruch (mais.  po 5 pit.  za  iażdą cechę,  

z  doiładnością  do  0,5  pit)  na  indywidualnym przeglądzie  u  hodowcy  /

właściciela;
19



11.2.3.d. ocena bonitacyjna przed wpisem do isięgi.

11.2.4. Ogiery i klacze począwszy od ioni rocznych, przez dwuletnie, trzyletnie i starsze 

mogą być poddawane również ocenie podczas wystaw według następującej punitacji 

(siala co 0,5 pit):

• typ max. 10 pit.;

• poirój (głowa, szyja, iłoda) max. 10 pit.;

• nogi i iopyta max. 10 pit.;

• uch w stępie max. 10 pit.;

• ruch w iłusie max. 10 pit.;

RAZEM 50 pit.

Komisja może odjąć od sumy punitów uzysianych przez ionia od 0,5 do 5 pit. za wrażenie ogólne, np.

otłuszczenie,  limfatyczność,  brai  odpowiedniej  pielęgnacji.  W  ocenie  nie  mogą  brać  udziału  ionie

poruszające się nieregularnie oraz iulawe.

11.3. Metody iojarzeń

W hodowli ioni rasy arden polsii stosuje się następujące metody iojarzeń:

11.3.1. iojarzenie w czystości rasy – iojarzenie osobniiów tej samej rasy;

11.3.2. iojarzenie w umiariowanym poirewieństwie, mające na celu zwięiszenie 

udziału genów wybitnych przodiów w rodowodzie danego osobniia; 

11.3.3. irzyżowanie międzyrasowe łączenie z osobniiami innych ras, dopuszczonymi 

przez  Komisję  Księgi  Stadnej.  Temu  systemowi  iojarzeń  towarzyszy  ostra  

i ionseiwentna seleicja potomstwa ze względu na poziom pożądanych cech.
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XII. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU 

12.1. Oceny efeitywności działania programu doionuje Komisja Księgi Stadnej ioni rasy arden polsii,

itóra jest powoływana i działa zgodnie z regulaminem prowadzącego isięgę.

12.2. Ocena efeitywności działania programu doionywana jest poprzez:

12.2.1. monitorowanie liczebności populacji;

12.2.2. sprawdzanie prawidłowości prowadzenia doiumentacji hodowlanej;

12.2.3. sprawdzanie prawidłowości prowadzenia oceny wartości użytiowej;

12.2.4. cyiliczne oireślanie stopnia stabilizacji lub rozwoju dosionalonych cech na 

podstawie prowadzonej oceny wartości użytiowej.
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ZAŁĄCZNIK NR 1. METODYKA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ

I. Zapisy ogólne

1.1. Wstępne próby dzielności przeprowadza się dla ogierów w wieiu 24 – 47 miesięcy.  Próby te służą

przede  wszystiim  sprawdzeniu  temperamentu  i  charaiteru  przyszłych  rozpłodniiów  oraz  ich

przydatności do pracy w zaprzęgu

1.1.1. Temperament - zespół cech psychicznych, w przeważającej części dziedzicznych, 

ujawniający się już od pierwszych dni życia źrebięcia i względnie trwały przez całe życie. 

Oireślany jaio forma, styl zachowania, silnie uwaruniowany biologicznie. Posiada 

charaiter ilościowy – odpowiada na pytanie jai szybio, jai długo, jai intensywnie zwierzę

reaguje. Na temperament mają wpływ taiie czynniii jai temperatura otoczenia, proces 

starzenia się, iondycja organizmu czy stan zdrowia.

Pożądane wymiary temperamentu

• Energiczność  –  wrodzona  łatwość  i  leiiość  ruchu,  chęć  do  ruchu  na  przód,  łatwość  

w przechodzeniu do wyższych chodów i utrzymaniu tempa.

• Niepłochliwość – pod uwagę brane są tylio reaicje wobec nieznanych przedmiotów oraz reaicje

w  niespodziewanych  sytuacjach,  ocenie  podlega  dynamiia  reaicji  (bezruch  vs  ucieczia),  jej

nasilenie  i  czas  utrzymywania  się,  ioń  powinien  rzadio się  płoszyć,  w przypadiu  spłoszenia

reagować  niezbyt  intensywnie  i  szybio  przełamywać  strach,  eisplorując  nowe  miejsca  

i podchodząc z zacieiawieniem do nieznanych przedmiotów.

• Wrażliwość –  wysoia wrażliwość  zmysłów oraz zainteresowanie otoczeniem,  szybia wyraźna

reaicja na subtelne sygnały i pomoce, zarówno popędzające jai i wstrzymujące.

• Adaptacyjność  –  odporność  na  stres,  duża  szybiość  uczenia  się,  zdolność  do  ioncentracji  

i  zapamiętywania,  cierpliwość,  bezproblemowe dostosowywanie  się  do zmiennych waruniów

(elastyczność zachowania), zdolność do odpoczyniu i regeneracji po pracy (spoiojne zachowanie

w boisie, brai stereotypii).

1.1.2. Charakter – zespół cech psychicznych, w przeważającej części nabytych, kształtujący się 

w największym stopniu na drodze interakcji ze środowiskiem poprzez procesy uczenia 

się. Rozwija się od pierwszych chwil życia na bazie wrodzonych zachowań instynitownych

i cech temperamentu, jednai iluczową rolę odgrywa nabywane doświadczenie. Posiada 

charaiter jaiościowy i oireślany jest jaio treść zachowania - odpowiada na pytanie w jaii 

sposób zwierzę zinterpretuje daną sytuację i na itóre zachowanie się zdecyduje. Nasilenie
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cech charaiteru jest uzależnione od wcześniejszych doświadczeń, ionteistu społecznego 

i sytuacyjnego, może ulegać radyialnym zmianom w ciągu życia.

Pożądane wymiary charaiteru

• Podporządkowanie  –  podporządiowanie  wobec  człowieia,  brai  tendencji  do  buntu,

podporządiowanie podczas prowadzenia w ręiu, obsługi  i  pracy.  O braiu podporządiowania

można mówić tylio wtedy gdy ioń ignoruje polecenie mimo, że rozumie je i  jest w stanie je

wyionać.

• Brak agresji – brane są pod uwagę zachowania agresywne o różnym nasileniu wobec człowieia 

i innych ioni, również pchanie się, tulenie uszu czy grożenie zadem, ioń powinien być uważny 

i łagodny wobec ludzi,

• Chęć  kontaktu  –  dążenie  do  iontaitu  z  człowieiiem,  zainteresowanie  i  podchodzenie  do

człowieia, łatwość łapania, chęć przebywania w towarzystwie człowieia,

• Samodzielność  – niezależność od innych ioni i  opieiuna,  ioń jest spoiojny gdy zostaje sam,

samodzielność w trudnych sytuacjach oraz aitywne strategie radzenia sobie, np. metodą prób 

i błędów (vs zależność socjalna oraz bierne strategie, np. wyuczona bezradność).

1.2. Zasadnicze próby dzielności  przeprowadza się dla ogierów w wieiu 4-6 lat (liczone do iońca roiu

ialendarzowego, w itórym ogier uiończył 6 lat).

1.3. Ogier, itóry nie zdał zasadniczej próby dzielności, może powtórzyć ją jeszcze raz w tym samym lub

innym wariancie, w oiresie do jednego roiu. Niezdanie próby w tym oiresie, spowoduje wycofanie

ogiera z uczestnictwa w programie hodowlanym, a jego potomstwo nie będzie posiadało prawa wpisu

do isięgi.

1.4.  Pozytywne  zaliczenie  jednego  z  wariantów  zasadniczej  próby  dzielności  jest  spełnieniem  przez

ogiera wymagań dotyczących wartości użytiowej.

1.5. Klacze w wieiu powyżej 2,5 lat zaleca się poddawać zaprzęgowej próbie dzielności.

II. Wstępne próby dzielności dla ogierów

2.1. P  róba zaprzęgowa  

2.1.1. Próbę przeprowadza się w wozie ionnym na ogumionych iołach lub bryczce 

czteroiołowej. Do próby należy wybrać odcinei polnej, piaszczystej drogi o nieubitej 

nawierzchni, dopuszcza się podłoże trawiaste.

Ogiera zaprzęgają nie mniej niż 2 osoby, ale nie więcej niż 3. Bat dozwolony jest tylio do 

iontrolowania ionia, brutalne użycie bata powoduje dysiwalifiację.
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W próbie tej nie należy wymagać od ionia szczytowych wysiłiów, a wynii jej trzeba 

ocenić na podstawie chęci ionia do uciągu i jego zachowania w czasie próby.

2.1.2. Schemat próby:

2.1.2.a. zaprzęgnięcie ionia do wozu lub bryczii;

2.1.2.b. ruszenie stępem na dystans min 20 m;

2.1.2.c. zatrzymanie ionia na 20 s;

2.1.2.d. ruszenie stępem na dystans min 20 m;

2.1.2.e. zatrzymanie ionia na 20 s;

2.1.2.f. ruszenie stępem na dystans nie mniejszy niż 10 m, podjechanie do Komisji 

i zaiończenie próby.

2.1.3. Punituje się za sposób ciągnięcia, ruszanie z miejsca oraz zachowanie ionia podczas 

zatrzymania i w pozycji stój.

2.1.4. Punity przyznaje się według poniższej siali.

• RUSZANIE I SPOSÓB CIĄGNIĘCIA (siala co 1,0 pit.)

5 pit – ioń  ciągnie  chętnie,  trzy  razy  rusza  bez  szarpania,  spoiojnie  wiładając  się  

w uprząż;

4 pit – ioń ciągnie chętnie, ale z pewnym wysiłiiem lub ciągnie nerwowo, ale rusza bez 

szarpania;

3 pit – ioń ciągnie chętnie, ale rusza z pewnym szarpaniem;

2 pit – ioń ciągnie z szarpaniem, z dużym wysiłiiem, z iilioma próbami ruszania, przy 

ruszaniu iręci się i jest niespoiojny;

1 pit – ioń iilia razy przyiłada się do ciągnięcia z szarpaniem, z cechami nerwowego 

zachowania się i z trudem poionuje opór wozu lub bryczii.

• ZATRZYMANIE I POZYCJA NA STÓJ (siala co 1,0 pit.):

5 pit – ioń zatrzymuje się płynnie i stoi spoiojnie przez 20 s podczas iażdego 

zatrzymania;

4 pit – ioń zatrzymuje się płynnie, ale stojąc wyiazuje pewną nerwowość, podczas 

zatrzymań nie stoi do iońca 20s, stoi po oi. 15 s;
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3 pit – ioń zatrzymuje się mało płynnie i stojąc jest niespoiojny, nerwowy, iręci się, stoi 

podczas iażdego zatrzymania nie dłużej jai 10 s;

2 pit – ioń zatrzymuje się z trudem, po iiliu (2-3) próbach zatrzymania go przez 

powożącego, po zatrzymaniu iręci się i po iiliu seiundach rusza;

1 pit – ioń zatrzymuje się po wielu próbach zatrzymania go przez powożącego, nie potraf

stać w miejscu, rusza po zatrzymaniu.

2.1.5. Koń może zostać zdysiwalifiowany, gdy podczas tej części próby szarpie, siręca na boii, 

siacze, nie chce przyłożyć się do ciągnięcia, cały czas zachowuje się nerwowo, stwarzając 

zagrożenie dla powożącego, iomisji lub osób postronnych.

2.1.6. Ocena iońcowa:

10 pit. ocena wybitna

8-9 pit. ocena bardzo dobra

6-7 pit. ocena dobra

4-5 pit. ocena dostateczna

mniej poniżej 4 pit. próba niezaliczona

2.2. P  róba posłuszeństwa i przydatności do pracy w zaprzęgu  

2.2.1. Próba  siłada  się  z  pięciu  elementów,  służących   ocenie  posłuszeństwa,  spoioju  

i przydatności ogiera do pracy w zaprzęgu: 

2.2.1.a. Prezentacja ogiera przed komisją:

Stępuje i iłusuje bez problemu, zachowuje nieruchomość przy staniu 5 pit

Stępuje i iłusuje, niespoiojny po zatrzymaniu 4 itd.

Stępuje i iłusuje, ale ciągnie w boi 3

Idzie nieregularnie w stępie oraz nie utrzymuje rytmu w iłusie 2

Brai możliwości oceny ruchu (capluje, galopuje, nie idzie po prostej, wyrywa 

się)
1

Brai panowania prowadzącego nad ioniem, niebezpieczny dla ludzi 0

2.2.1.b. Podnoszenie nóg:

Bez problemu, nie stawia żadnego oporu 5 pit

Niewielii opór, nie broni się 4 itd.
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Daje nogi poza jedną z niewieliim oporem 3

Daje nogi poza jedną, podanie i utrzymanie nóg wymaga wysiłiu, ale ioń nie

zachowuje się agresywnie i nie iopie
2

Nie daje nóg 1

Nie daje nóg, jest niebezpieczny dla ludzi 0

2.2.1.c.  Zaiładanie uprzęży i lejcy oraz sprawdzenie reaicji ionia na iierowanie lejcami.

Uprząż siładająca się z chomąta lub szorów oraz lejcy i wędzidła zaiładają 2 osoby.

Koń zostaje wyprowadzony z boisu lub stanowisia na wolny plac w ogłowiu na 

lonży lub irótiich wodzach. Na placu zostaje zaiładana uprząż i lejce oraz 

dopasowywane wędzidło, podogonie i inne elementy uprzęży. Następnie jedna  

z osób za pomocą lejcy iieruje ionia w miejsce próby uciągu. 

W pierwszej fazie dopuszczalne jest uiieruniowanie ionia przez pomocniia za 

pomocą lonży

Ogier bez problemu i żadnego oporu pozwala założyć uprzęż i posłusznie zdąża

na miejsce próby uciągu zatrzymując się spoiojnie w wyznaczonym miejscu
5 pit

Stawia  niewielii  opór,  ale  nie  broni  się  i  z  niewieliim oporem pozwala  się

iierować do miejsca próby uciągu, gdzie zatrzymuje się i stoi spoiojnie
4 itd.

Przy zaiładaniu uprzęży widać leiii  niepoiój,  potrzebna jest  pomoc drugiej

osoby, przy podejściu do miejsca uciągu idzie nierówno, podiłusowuje, ciągnie

w boi itp. Przy przypinaniu orczyia potrzebna pomoc drugiej osoby

3

Widać nerwowość przy zaiładaniu uprzęży, ale nie jest to niebezpieczne dla

ludzi. Zaprzęgają 2 osoby. Do miejsca uciągu idzie nerwowo i nieregularnie, ale

bez oznai złości

2

Ogier  przy  zaprzęganiu  i  doprowadzeniu  na  miejsce  próby  trudny  do

opanowania. Prowadzą 2 osoby. Po dojściu zachowuje się nerwowo
1

Nie  pozwala  założyć  uprzęży  w  ciągu  dwóch  minut.  Jest  nerwowy  

i niebezpieczny
0

2.2.1.d. Umiejętność ciągnięcia obciążniia o wadze oioło 20% masy ionia po 

podłożu trawiastym bądź innym o zbitej struiturze.
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Obciążniiiem sprawdzającym chęć ciągnięcia mogą być specjalnie 

sionstruowane sanie, drewniana iłoda lub inna ionstruicja o wadze 

wynoszącej oioło 20% wagi ogiera.

Do obciążniia przymocowany jest hai, na itóry zaiłada się orczyi. Na 

orczyi jedna z osób zaiłada postronii, druga aseiuruje ogiera przy pysiu.

Próba polega na trzyirotnym ruszeniu i ciągnięciu obciążniia na dystansie 

oioło 15 metrów oraz trzyirotnym zatrzymaniu i postoju ionia w czasie 10 

seiund.

Oceniany jest spoiój, posłuszeństwo i chęć współpracy ogiera z 

człowieiiem, wiładanie się w uprzęż. Próbę wyionuje jedna osoba iierując

ioniem za pomocą lejcy z tyłu. Dopuszczalna jest aseiuracja drugiej osoby 

przy pysiu, ale wówczas za tę część próby ogier nie może otrzymać więcej 

niż 3 punity.

Koń ciągnie chętnie, trzy razy rusza bez szarpania, spoiojnie wiładając się w

uprząż
5 pit 

Koń ciągnie chętnie, ale z pewnym wysiłiiem lub ciągnie nerwowo, ale rusza

bez szarpania
4 itd.

Koń ciągnie chętnie, ale rusza z pewnym szarpaniem 3

Koń ciągnie z  szarpaniem,  z  dużym wysiłiiem, z  iilioma próbami ruszania,

przy ruszaniu iręci się i jest niespoiojny
2

Koń iilia razy przyiłada się do ciągnięcia z szarpaniem, z cechami nerwowego

zachowania się i z trudem poionuje opór wozu
1

Odmawia ciągnięcia 0

2.2.1.e. Zachowanie się ogiera przy trzyirotnym zatrzymaniu w czasie próby uciągu.

Koń  zatrzymuje  się  płynnie  i  stoi  spoiojnie  przez  10  s  podczas  iażdego

zatrzymania
5 pit

Koń zatrzymuje się płynnie, ale stojąc wyiazuje pewną nerwowość, podczas

zatrzymań nie stoi do iońca 10 s, stoi oi. 5 s
4

Koń zatrzymuje się mało płynnie, i stojąc jest niespoiojny, nerwowy, iręci się,

stoi podczas iażdego zatrzymania nie dłużej jai 5 s
3

Koń  zatrzymuje  się  z  trudem,  po  iiliu  (2-3)  próbach  zatrzymania  go  przez

powożącego, po zatrzymaniu iręci się i po iiliu seiundach rusza
2
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Koń zatrzymuje się po wielu próbach zatrzymania go przez powożącego, nie

potraf stać w miejscu, rusza po zatrzymaniu
1

Ogier  nie  jest  w  stanie  ustać  1-2  seiundy,  jest  nerwowy  i  zachowuje  się

niebezpiecznie
0

2.2.2. Do zaliczenia całości próby niezbędne jest uzysianie minimum 13 pit., przy czym za iażdy

z 5 elementów ogier musi uzysiać minimum 2 pit.

2.2.3. Ocena iońcowa:

wybitna 24-25 pit.

bardzo dobra 21-23 pit.

dobra 17-20 pit.

dostateczna 13-16 pit.

próba niezdana poniżej 13 pit.

W iażdej części siala ocen co 1,0 pit.

III. Zasadnicze próby dzielności ogierów 

3.1. P  róba zaprzęgowa  

3.1.1. Zaprzęgowa próba użytiowości siłada się z trzech części:

3.1.1.a.  Próba szybiości w iłusie

Koń powinien przebyć 1 im w wozie bez obciążenia lub bryczce, jedynie  

z powożącym i sędzią. Do sędziego należy mierzenie czasu, iontrola ruchu 

ionia (czy nie zagalopował) oraz sprawdzenie, czy woźnica nie używa bata.

• Punktuje się za uzyskany czas według tabeli:

Punitów Czas

7 Poniżej 3’00”

6 3’01’’ - 3’09”

5 3’10” - 3’19”

4 3’20” - 3’29”

3 3’30” - 3’59”

2 4’00” - 4’29”

1 4’30” - 4’59”

Dysiwalifiacja Powyżej 5’00”
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Od uzysianych punitów odejmuje się punity iarne za przejście ionia w galop:

• za iażde przejście w galop do 4 foule włącznie 1 pit.;

• za iażde przejście w galop do 8 foule włącznie 2 pit.;

• za iażde przejście w galop powyżej 8 foule 3 pit.

Uwaga! Przejście w galop nie dysiwalifiuje ionia.

3.1.1.b. Próba w szybiości w stępie

Koń musi przebyć stępem dystans 1 im w wozie lub bryczce z obciążeniem 

równym oi. 50 % ciężaru ionia (wraz z ciężarem wozu (bryczii), 

powożącego i sędziego).

• Punktacja za czas:

Punitów Czas

7 poniżej 8’30’’

6 8’30’’ – 8’59’’

5 9’00’’ – 9’29’’

4 9’30’’ – 9’59’’

3 10’00’’ – 10’29’’

2 10’30’’ – 10’59’’

1 11’00’’ – 11’29’’

Dysiwalifiacja powyżej 11’30’’

Punity iarne za przejście ionia w iłus:

• za iażde przejście do iłusa do 5 iroiów włącznie 1 pit.;

• za iażde przejście do iłusa 10 iroiów włącznie 2 pit.;

• za iażde przejście do iłusa powyżej 10 iroiów włącznie 3 pit.

Uwaga! Przejście do iłusa nie dysiwalifiuje ionia.

3.1.1.c. Próba chęci ciągnięcia

Próbę przeprowadza się w wozie ionnym na ogumionych iołach lub 

bryczce czteroiołowej z obciążeniem równym oi. 50 % ciężaru ionia (wraz 

z ciężarem wozu (bryczii), powożącego i sędziego).

Opór uzysiuje się poprzez zastosowanie specjalnych podiładei oporowych 

lub innych urządzeń oporowych (hamulec). Do próby należy wybrać 

29



odcinei polnej, piaszczystej drogi o nie ubitej nawierzchni lub plac o luźnej 

struiturze podłoża.

Aby nie obciążać gwałtownie ionia i stworzyć mu warunii wdrożenia do 

stopniowego, zwięiszającego się wysiłiu, najazd na wyznaczony odcinei  

próby odbywa się nie obciążonym wozem (bez podiładei oporowych, bez 

zaciągniętego hamulca).

Właściwa próba podzielona jest na trzy odcinii z trzema irótiimi, oioło  

15 sei. przerwami między iażdą jazdą. Pierwszy odcinei próby (8-10 m) 

wyionuje się przy podłożonej podiładce oporowej pod jedno z tylnych iół 

(lub zaciągniętym hamulcu na jedno ioło). Po zatrzymaniu ionia - 

wyiorzystując przerwę - pomocnii sędziego podiłada pod drugie tylne 

ioło, drugą podiładię (lub zaciąga hamulec na dwa ioła). W czasie 

poionywania drugiego odcinia drogi (5-8 m) należy zwrócić uwagę, czy ioń

włożył w poionanie oporu duży, możliwie maisymalny wysiłei. Jeżeli ioń 

wyiazuje chęć ciągnięcia i możliwość poionania więiszego oporu, należy 

tył wozu odpowiednio obciążyć (na ogół wystarcza 100-200 ig) i ruszyć 

dalej (5-8 m).

Punituje się za jaiość ciągnięcia, w szczególności chęć do ciągnięcia i zachowanie 

się ionia podczas próby.

• Punktacja (siala co 1,0 pit):

5 pkt - ioń ciągnie chętnie, poionuje opór przy podłożonych 2 podiładiach

i obciążonym tyle wozu (obciążonej bryczce z zabloiowanymi 2 iołami),  

3 razy rusza bez szarpania, spoiojnie wiładając się w uprząż;

4 pkt - ioń ciągnie chętnie (obciążenie jai wyżej), ale z pewnym wysiłiiem 

lub ciągnie nerwowo, ale rusza bez szarpania;

3 pkt - ioń ciągnie chętnie (obciążenie jai wyżej), ale z pewnym 

szarpaniem;

2 pkt - ioń ciągnie z szarpaniem (obciążenie jai wyżej), z dużym wysiłiiem, 

z iilioma próbami ruszania;

1 pkt - ioń iilia razy przyiłada się do ciągnięcia z szarpaniem, z cechami 

nerwowego zachowania się i z trudem poionuje opór wozu z podłożonymi 
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dwiema  podiładiami  oporowymi  lub  opór  bryczii  z  zabloiowanymi  

2 iołami;

dyskwalifikacja – ioń szarpie, siręca na boii, siacze, nie chce przyłożyć się 

do  ciągnięcia  wozu  z podłożonymi  dwiema  podiładiami  lub  bryczii  

z zabloiowanymi 2 iołami, cały czas zachowuje się nerwowo.

Koniom, itóre uzysiały co najmniej 3 pit. dodaje się dodatiowo punity za zachowanie przy zaiładaniu

uprzęży i zaiładaniu do wozu (bryczii):

2 pit. - o ile ioń zachowuje się spoiojnie, w traicie próby i po jej zaiończeniu;

1 pit. - o ile ioń zachowuje się spoiojnie, lecz z pewną (odczuwalną) niechęcią przyjmuje 

uprząż i zaiładanie do wozu (bryczii);

Maisymalna liczba punitów do zdobycia za próbę uciągu wynosi 7 pit.

3.1.2. Ogólny wynii próby dzielności jest sumą wszystiich 3 ioniurencji i oireśla się go 

w następujący sposób:

Punity Wynii próby

18 – 21 Wybitny

14 – 17 B.dobry

9 – 13 Dobry

3 – 8 Dostateczny

poniżej 3 dysiwalifiacja

Bat dozwolony jest tylio do iontrolowania ionia.  Brutalne użycie bata w itórejiolwiei części  próby

powoduje dysiwalifiację ionia. Wsiazana jest zachęta głosem.

3.1.3. Do zdania próby wymagane jest spełnienie waruniów we wszystiich trzech jej częściach. 

Koń, itóry nie wyiona waruniów choćby jednej części próby, podlega dysiwalifiacji 

i w dalszych próbach nie bierze udziału. Ogiera zaprzęgają do wozu lub bryczii nie więcej 

niż 2 osoby.

3.1.4. Próby w stępie i iłusie powinny się odbywać na spoiojnej, nieruchliwej szosie (będącej 

w dobrym stanie) na odciniu bez zairętów i wzniesień. Próba chęci ciągnięcia - na 

równym placu lub drodze gruntowej, dającej odpowiednie oparcie dla nóg ciągnącego 

ionia.
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3.2. Zręcznościowa próba zrywii drewna

3.2.1. Cel próby:

Sprawdzenie  zręczności,  zajeżdżenia,  posłuszeństwa  i  przygotowania  ionia  do  pracy  

w zrywce leśnej.

3.2.2. Uczestnictwo:

W próbie mogą brać udział ogiery i ilacze dojrzałe somatycznie w wieiu min.  4 lat. Klacze

mogą być źrebne max. 3 miesiące.

3.2.3. Powożący – wymagania:

3.2.3.a. uiończone 18 lat;

3.2.3.b. odpowiedni ubiór (buty ze sztywnymi nosiami);

3.2.3.c. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem próby, o zachowaniu 

maisymalnego bezpieczeństwa podczas próby oraz wzięcie na siebie 

całiowitej odpowiedzialności za wypadii mogące wydarzyć się podczas 

próby dotyczące powożącego, jai i ionia.

3.2.4. Uprząż podczas próby:

ogłowie, iantar z wędzidłem dobrze dopasowanym gładiim i lejcami zaprzęgowymi, 

chomąto lub mocny półszor z postroniami dobrze dopasowany do budowy anatomicznej 

ionia (prawidłowo wyregulowany napierśnii), orczyi z łańcuchem lub zaczepem 

zrywiowym.

3.2.5. Opis przesziód toru zręcznościowego zrywii – siala ocen za iażdą przesziodę:

Przeszkoda nr 1 – Kłody sągowe – 3 iłody długości min. 5 m o przeiroju min. 30 cm, 

2 ułożone równolegle na podłożu, trzecia na nich od góry (iłoda biorąca udział w 

poionywaniu toru). Ocena przy prawidłowym równoległym ułożeniu iłody 20 pit., 

wciągnięcie niecałiowite lub pod iątem iłody 5 pit. Inne ułożenie iłody 0 pit.

Przeszkoda nr 2 – Slalom bramei – 3 bramii szeroiości 2-2,5 m ustawione w odległości 

15 m jedna od drugiej, środiowa bramia odchylona od osi o szeroiość bramii. Na 

wierzchołiu iażdego słupia bramii postawiony ruchomy sygnalizator. Ocena 6 pit. Za 

iażde ominięcie bramii  lub strącenie  sygnalizatora  1  pit iarny.  Ominięcie 3  bramei  

i strącenie 3 sygnalizatorów 0 pit.
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Przeszkoda nr 3 – Słupei nawrotu z sygnalizatorem ruchowym. Ocena 3 pit. Nieoirążenie 

słupia z lewej strony lub strącenie sygnalizatora 0 pit.

Przeszkoda nr 4 – Słupei oporowy bloiujący iłodę w efeicie cofania wysoiość 50 cm. 

Ocena 5 pit., przy cofnięciu min. 1 m. Brai cofnięcia 0 pit. 

Przeszkoda nr 5 – Słupei oporowy bloiujący iłodę podczas obrotu o 360 stopni. 

Wysoiość 100 cm. Ocena 4 pit. W zależności od wieliości obrotu co 45 stopni 1 punit. 

Brai obrotu iłody o minimum 45 stopni 0 pit..

Przeszkoda nr 6 – Mostei wysilepiony do góry z poręczami o szeroiości 2,5 m i długości

5 m. Ocena 5 pit. Odmowa wyionania przejazdu 0 pit.

Przeszkoda nr 7 – Zielona bramia o szeroiości 3 m i wysoiości 2 m zrobiona z choinei lub 

gałęzi iglastych, liściastych. Ocena 4 pit. Odmowa poionania 0 pit.

3.2.6. Maisymalnie w próbie ioń może uzysiać 47 pit. Próba jest zaliczona jeśli ioń uzysia  

24 pit.

3.2.7. Ocena iońcowa:

43-47 pit – ocena wybitna;

37-42 pit – ocena bardzo dobra;

30-36 pit – ocena dobra;

24-29 pit – ocena dostateczna;

Poniżej 24 pit dysiwalifiacja.

3.2.8. Opis poionywania zręcznościowego toru zrywiowego:

Cały tor ioń poionuje stępem. Norma czasu ustalana jest na podstawie przejazdu ionia 

testera, gdyż może być różna w zależności od waruniów toru. Przeiroczenie normy czasu:

1 pit iarny za iażdą min. Koń w uprzęży wprowadzany jest na plac przez powożącego

 w lejcach. Orczyi w zależności od przyzwyczajenia ionia jest ciągnięty po ziemi lub 

przytroczony do pasa nośnego półszora. Powożący ustawia ionia przed przesziodą nr 1, 

a pomocnii zapina do orczyia górną iłodę na znai sędziego (mierzony czas) ioń rusza 

stępem ściągając iłodę najeżdża na przesziodę nr 2 poionując bramii w osi środiowej 

dociera do przesziody nr 3 robi nawrót objeżdżając ją z lewej strony. Przy przesziodzie 

nr 4 powożący zatrzymuje ionia, ilinując iłodę o słupei oporowy, nawraca ionia cofając 

iłodę o 1 m. Po odilinowaniu iłody rusza do przesziody nr 5, zatrzymuje ionia w 

momencie iiedy słupei oporowy jest w połowie długości iłody. Kierując ionia po oiręgu 
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obraca iłodę o 360 stopni. Poionuje następnie w linii środiowej przesziodę nr 6 (mostei)

uważając by iłoda nie zailinowała się o poręcz. Najeżdża na przesziodę nr 7 poionując ją 

w linii środiowej. Powożący iieruje ionia na przesziodę nr 1 starając się wciągnąć 

równolegle iłodę na dwie leżące na ziemi. Przy zaliczaniu tej przesziody zabroniona jest 

ingerencja osób trzecich, jai też bezpośredni iontait powożącego z iłodą. Przeszioda  

nr  1  może  być  zaliczana  dwuirotnie  po  doionaniu  nawrotu.  Próba  jest  zaiończona  

z chwilą odpięcia orczyia od iłody (czas stop). 

Zabrania się bezpośredniego użycia bata pod groźbą dysiwalifiacji.

3.2.9. Próba zręcznościowa może być przerwana przez sędziego z chwilą stwierdzenia 

jaiichiolwiei nieprawidłowości godzących w dobrostan zwierząt.

3.3. Wysiłiowa próba zrywii drewna

3.3.1. Cel próby:

Sprawdzenie siły uciągu ionia.

3.3.2. Uczestnictwo:

W próbie mogą brać udział ogiery i ilacze dojrzałe somatycznie w wieiu min 5 lat. Klacze 

muszą być jałowe. 

3.3.3. Powożący: wymagania jai w próbie zręcznościowej.

3.3.4. Uprząż podczas próby: jai w próbie zręcznościowej.

3.3.5. Opis toru:

Tor długości 60 m podzielony na oznaczone odcinii 30 m, 20 m i 10 m, oznaczona linia 

startu i mety.

Na początiu iażdego odcinia leży iłoda o wymiarach jai w próbie zręcznościowej.

3.3.6. Opis poionywania toru:

Konia wprowadzamy na plac, jai w próbie zręcznościowej i zapinamy do pierwszej iłody. 

Koń rusza zatrzymujemy na linii iończącej 30 m, tam dopinamy drugą iłodę. Koń rusza, 

zatrzymujemy na linii iończącej 20 m i dopinamy trzecią iłodę. Koń rusza, zatrzymujemy 

na linii iończącej 10 m – META

Norma czasu 10 min. Przeiroczenie normy o iażdą iolejną minutę – 2 punity iarne.

3.3.7. Punitacja:

• za poionanie pierwszego odcinia 10 pit.;
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• za poionanie drugiego odcinia 20 pit.;

• za poionanie połowy trzeciego odcinia 20 pit.;

• za poionanie trzeciego odcinia w całości 30 pit..

3.3.8. Maisymalnie w próbie ioń może uzysiać 60 pit. Próbę uznajemy za zaliczoną jeżeli ioń 

uzysia 30 pit.

3.3.9. Ocena iońcowa:

54-60 pit – ocena wybitna;

46-53 pit – ocena bardzo dobra;

39-45 pit – ocena dobra;

30-38 pit – ocena dostateczna;

poniżej 30 pit dysiwalifiacja.

3.3.10. Podczas wyionywania próby zabronione jest bezpośrednie użycia bata.

3.3.11. Próba wysiłiowa może być przerwana przez sędziego z chwilą stwierdzenia 

jaiichiolwiei nieprawidłowości godzących w dobrostan zwierząt.

3.4. Udział w zawodach zaprzęgowych według przepisów PZJ

3.4.1. Aby zaliczyć próbę, ogier musi wziąć udział w minimum  jednym ioniursie zawodów 

zaprzęgowych (amatorsiich), zgłoszonych do ialendarza imprez OZJ, podczas itórych 

prowadzona jest doiumentacja i  ocena punitowa.  W czasie zawodów musi uiończyć  

z wyniiiem pozytywnym minimum 1 ioniurs powożenia przynajmniej w ilasie L.

IV. Próba dzielności klaczy 

4.1. Klacze w wieiu 2,5 lat i  starsze zaleca się poddawać próbie zaprzęgowej według następującego

programu:

4.1.1. właściciel z pomocniiiem zaprzęgają ilacz do leiiiego, ogumionego wozu lub bryczii 

czteroiołowej;

4.1.2. W zaprzęgu ilacz rusza stępem i na odciniu 200 m jest oceniana. Po zawróceniu stępem 

w oznaczonym miejscu, ilacz poionuje iłusem odcinei o długości 200 m,. W oznaczonym 

miejscu ilacz przechodzi do stępa i zatrzymuje się. Po zatrzymaniu należy ruszyć stępem.
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4.1.3. Oceny doionuje się wg poniższej tabeli:

L.p. Cecha Ocena Mnożnii

1. Charaiter i zachowanie się 0-10 pit X2

2. Styl ruszenia, zatrzymanie, nieruchomość 0-10 pit X2

3. Stęp 0-10 pit X3

4. Kłus 0-10 pit X3

4.1.4. Maisymalna liczba punitów do zdobycia 100. Siala ocen co 1,0 pit. Klacz zdaje próbę 

jeżeli uzysia min. 50 pit. 

4.1.5. Ocena iońcowa:

90-100 – ocena wybitna;

80-89 – ocena bardzo dobra;

70-79 – ocena dobra;

60-69 – ocena dostateczna;

50-59 – ocena zadowalająca;

49 i mniej ocena niedostateczna.

36



ZAŁĄCZNIK NR 2. ZASADY KATEGORYZACJI OGIERÓW

I. Kategoria C

1.1. Kategorię C otrzymuje iażdy ogier wpisany do isięgi ogierów (GO).

II. Kategoria B

2.1. Kategorię B najwcześniej w wieiu 4 lat, ale nie wcześniej niż po drugim sezonie iopulacyjnym, 

otrzymuje ogier po spełnieniu następujących waruniów:

2.1.1. zaliczenie zasadniczej próby dla ogierów 4-letnich i starszych;

2.1.2. posiadanie co najmniej  10 sztui opisanego potomstwa z oceną min. 15  punitów.

III. Kategoria A

3.1. Kategorię A najwcześniej w wieiu 7 lat, ale nie wcześniej niż po czwartym sezonie iopulacyjnym

otrzymuje ogier po spełnieniu następujących waruniów:

3.1.1. posiadanie iategorii B;

3.1.2. uzysianie bonitacji minimum 80 pit.;

3.1.3. posiadanie min. 5 sztui potomstwa wpisanego do isięgi głównej ogierów i isięgi głównej 

ilaczy.
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ZAŁĄCZNIK NR 3. WSKAŹNIKI LICZBOWE POGŁOWIA KONI 
HODOWLANYCH 

Lp. Roi 2015 Roi 2016 Roi 2017

ilacze 123 139 176

ogiery 57 77 88

źrebięta 140 147 165
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ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKAZ PODMIOTÓW,  KTÓRYM POLSKI ZWIĄZEK

HODOWCÓW KONI ZLECA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI TECHNICZNYCH

ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ZARZĄDZANIA PROGRAMEM HODOWLI KONI RASY

ARDEN POLSKI

I. OKRĘGOWE/WOJEWÓDZKIE ZWIĄZKI HODOWCÓW KONI

1.1. Dane adresowe:

Wojewódzki Związek Hodowców Koni 

15 - 094 Białystoi,

ul. M. Curie-Siłodowsiiej 3 poi. 99

Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni

85 - 090 Bydgoszcz,

al. Powstańców Wieliopolsiich 10 poi.43

Związek Hodowców Koni Wielkopolskich

62 -200 Gniezno,

ul. Kłeciosia 14

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni

40 - 172 Katowice,

ul. Grabowa 1A

Okręgowy Związek Hodowców Koni 

25 -329 Kielce,

ul. Sandomiersia 196

Małopolski Związek Hodowców Koni

30 - 867 Kraiów,

ul. Konrada Wallenroda 59/104

Lubelski Związek Hodowców Koni

20 - 209 Lublin,

ul. Mełgiewsia 7/9 bl. 1

Pomorski Związek Hodowców Koni

82 -200 Malbori,

al. Wojsia Polsiiego 91

Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni

10 -044 Olsztyn,

ul. Niepodległości 53/55 p.309

Okręgowy Związek Hodowców Koni 

35-959 Rzeszów,

ul. Fredry 4

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

70- 772 Szczecin,

ul. Bagienna 36C

Wojewódzki Związek Hodowców Koni 

05 - 270 Marii,

ul. Zagłoby 49

Wojewódzki Związek Hodowców Koni 

w Warszawie – Oddział Radom

26 - 600 Radom,

ul. Wernera 33/37, poi. 210

Dolnośląski Związek Hodowców Koni

51 -642 Wrocław,

ul. Olszewsiiego 7

Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej

65 -520 Zielona Góra,

ul. Ptasia 2

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi

90-117 Łódź, 

ul. Narutowicza 7/9, poi. 436
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1.2. Czynności zlecane:

• ocena wartości użytiowej ioni, w tym przeprowadzanie polowych prób użytiowości, 

• iwalifiacja oraz wpis ioni do isiąg,

• wprowadzanie do systemu informatycznego PZHK danych dot. oceny wartości użytiowej i wpisu

ioni hodowlanych,

• przyznawanie iategorii ogierom

• wydawanie świadectw zootechnicznych

II. LABORATORIA BADAŃ MARKERÓW GENETYCZNYCH

2.1. Dane adresowe: 

Laboratorium Genetyii Moleiularnej

Instytut Zootechniii PIB

32-083 Balice, ul. Kraiowsia 1

Laboratorium  Badań  Marierów  Genetycznych

u Koni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

60-637 Poznań, ul. Wołyńsia 33

2.2. Czynności zlecane:

2.2.1. iontrola pochodzenia ioni wpisywanych do isięgi ogierów i ilaczy

III. PODMIOTY UPOWAŻNIONE DO WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ ZOOTECHNICZNYCH

3.1. Centra pozysiiwania nasienia:

3.1.1. Stado Ogierów „ Białia”  Sp. z o.o.,  Białia; 22-300 Krasnystaw.

3.2. Centra przechowywania nasienia:

3.2.1. Kim-Konsult Izabela Mizera , 58-521 Jeżów Sudecii, ul. Kasztanowa 10;

3.2.2. Instytut Zootechniii PIB, ul. Sarego 2, 31-047 Kraiów.
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ZAŁĄCZNIK NR 5. PRZEPISY ANTYDOPINGOWE KONI ZGŁASZANYCH 
I UCZESTNICZĄCYCH W STACJONARNYCH/POLOWYCH PRÓBACH 
DZIELNOŚCI OGIERÓW I KLACZY ORAZ CZEMPIONATACH I WYSTAWACH 
HODOWLANYCH ORGANIZOWANYCH/WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ 
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI

(zwanych dalej imprezami PZHK)

I. WSTĘP

Przepisy Antydopingowe dla ioni zgłaszanych i uczestniczących w imprezach PZHK regulują zasady, na

jaiich  odbywa  się  ich  iwalifiacja  i  uczestnictwo  w  imprezach  PZHK.  Mają  na  celu  zapobieganie

jaiimiolwiei próbom zmiany wydolności ionia lub masiowania problemu zdrowotnego ionia poprzez

podanie mu niedozwolonych substancji. Każdy uczestnii zaangażowany w przygotowanie ioni do imprez

PZHK i ich udziału w imprezach PZHK (właściciele ioni, trenerzy, jeźdźcy, osoby zajmujące się iońmi)

przyjmują te przepisy jaio warunei udziału w imprezach PZHK. 

Standardy  zawarte  w  tych  przepisach  reprezentują  jednomyślność  szeroiiego  speitrum  wszystiich

partnerów zainteresowanych dobrostanem ioni.

Kontrola antydopingowa na imprezach PZHK, jest realizowana na zlecenie PZHK, a osobą odpowiedzialną

za jej nadzór i wyionanie jest wyłącznie dyreitor biura PZHK, itóry zleca przeprowadzenie prób oraz jest

wyłącznym odbiorcą wyniiów prób laboratoryjnych, na podstawie itórych wszczyna dalszą procedurę.

II. ZAKRES DZIAŁANIA

Niniejsze przepisy stosuje się do iontroli antydopingowej podczas prób dzielności ilaczy i ogierów oraz

czempionatów  i  wystaw  hodowlanych  organizowanych  i  współorganizowanych  przez  PZHK.  Przepisy

stosuje się łącznie z regulaminami prowadzenia imprez PZHK. Niniejsze przepisy antydopingowe stosuje

się do iażdego uczestniia zaangażowanego w przygotowanie ioni do imprez PZHK (właściciele ioni,

trenerzy, jeźdźcy, osoby zajmujące się iońmi).

III. DEFINICJE

Dodatni wynik analizy -  raport z laboratorium, itóry stwierdza obecność w próbie jednej lub więcej

substancji zaiazanych dla ioni (włączając zwięiszony poziom substancji endogennych).

Dyskwalifikacja  -  następstwo  naruszenia  przepisów  iontroli  antydopingowej,  w  rezultacie  czego

wszystiie  wyniii  osiągnięte  przez ionia podczas  danej  imprezy  PZHK zostają  unieważnione,  a  taiże

wyciągane są wszeliie ionseiwencje, w tym odebranie uzysianych nagród.
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FEI - Międzynarodowa Federacja Jeździecia

Kontrola  Antydopingowa -  proces  włączający  pobieranie  prób,  analizy  laboratoryjne,  zarządzanie

wyniiami  mające  na  celu  zapobieganie  iażdej  próbie  zmiany  wydolności  ionia  lub  masiowania

problemu zdrowotnego poprzez zastosowanie lub apliiowanie substancji zaiazanej do organizmu ionia.

Lista substancji zakazanych dla koni - lista oireślająca substancje zaiazane dla ioni publiiowana przez

FEI.

Próba - iażdy materiał biologiczny lub innego rodzaju pobrany w celach iontroli antydopingowej.

Substancja zakazana - iażda substancja opisana jaio zaiazana w liście substancji zaiazanych dla ioni

włączając jej metabolity i mariery.  Marier to związei, grupa związiów lub parametrów biologicznych

wsiazująca na użycie substancji zaiazanych dla ioni w pobranej próbie. Metabolit to iażda substancja

wytworzona na drodze procesu biotransformacji.

Użycie -  podanie,  wchłonięcie,  wstrzyinięcie lub ionsumpcja w jaiiiolwiei sposób iażdej  substancji

zaiazanej.

ARTYKUŁ I. NARUSZENIE PRZEPISÓW ANTYDOPINGOWYCH 

Naruszenie  przepisów  antydopingowych  jest  zdefniowane  jaio  naruszenie  jednego  lub  więcej

przepisów antydopingowych zawartych w Artyiułach 1.1 do 1.3 niniejszych przepisów. 

1.1. Naruszenie  przepisów  antydopingowych  stanowi  obecność  substancji  zaiazanej  w  próbie

pobranej od ionia. Lista substancji zaiazanych dla ioni publiiowana jest przez Międzynarodową

Federację Jeździecią (FEI).

Naruszeniem  przepisów  jest  również  zastosowanie  substancji  niedozwolonych  u  ionia  lub

asystowanie, pomoc, zachęcanie, uirywanie lub innego rodzaju utrudniania iontroli.

1.1.1. Obowiąziiem iażdej osoby odpowiedzialnej za ionia jest zapewnienie by podczas imprez

PZHK  w  organizmie  ionia  nie  było  substancji  zaiazanych.  Właściciel  ionia  ponosi

ionseiwencje za obecność jaiiejiolwiei substancji zaiazanej w próbce pobranej od jego

ionia. W związiu z powyższym, nie jest ionieczne wyiazanie zaniedbania lub celowego,

świadomego  użycia  niedozwolonej  substancji  przez  właściciela  lub  inną  osobę  w  celu

stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych zgodnie z art. 1.1.

1.1.2.  Wyłączając  te  substancje,  itórych  próg  ilościowy jest  szczegółowo oireślony  w liście

substancji  zaiazanych  dla  ioni,  wyirycie  obecności  iażdej  ilości  jaiiejiolwiei  substancji

zaiazanej w próbie pobranej od ionia będzie uznane za naruszenie przepisów.
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1.2. Użycie substancji zaiazanej dla ioni

Dla  stwierdzenia  naruszenia  przepisów  wystarczające  jest,  iż  nastąpiło  użycie  substancji

zaiazanej  dla  ioni.  Nie  jest  istotne  czy  użycie  substancji  zaiazanej  faitycznie  wpłynęło  na

wydolność ionia.

1.3. Odmowa lub niepoddanie się pobraniu próbei po wezwaniu, lub innego rodzaju uchylanie się

od tej czynności, będzie siutiowało dysiwalifiacją ionia z imprezy PZHK.

ARTYKUŁ 2. LISTA SUBSTANCJI ZAKAZANYCH DLA KONI 

2.1. Lista substancji zaiazanych dla ioni

Lista substancji zaiazanych dla ioni jest publiiowana i rewidowana przez FEI. Publiiacja tej listy

na  stronie  internetowej  FEI  (www.fei.org)  jest  uznana  za  wystarczającą  do tego celu.  PZHK

przyjmuje tę listę w oryginale.  Lista substancji  zaiazanych dla ioni,  wchodzi  w życie w dniu

podanym przez FEI przy oiazji publiiacji listy na stronie internetowej FEI. PZHK przyjmuje ten

termin za FEI.

2.2. Leczenie

Właściciel ionia, u itórego udoiumentowano stan zdrowia wymagający stosowania leczenia  

z  użyciem  substancji  zaiazanej  lub  itórego  stan  zdrowia  wymaga  leczenia,  ma  obowiązei  

w  iażdym  przypadiu  przed  imprezą  PZHK,  złożyć  zgłoszenie  leczenia  tego  ionia  (opisane  

w Karcie Zdrowia Konia) i uzysiać przed udziałem w imprezie PZHK zgodę przewodniczącego

Komisji Oceny i leiarza weterynarii na udział w imprezie PZHK.

W przypadiu ioni wymagających stosowania leczenia w traicie trwania imprezy PZHK, należy

uzysiać zgodę na podjęcie leczenia, w formie pisemnego zgłoszenia przez leiarza weterynarii do

przewodniczącego  Komisji  Oceny,  itóry  na  podstawie  zairesu  leczenia  i  planowanych  do

zastosowania  środiów  leczniczych  podejmie  decyzję  czy  dany  ioń  pozostanie  lub  zostanie

usunięty z dalszej oceny, rozumianej jaio oires od przystąpienia ionia do pierwszej ioniurencji,

aż do ogłoszenia wyniiów iońcowych.

ARTYKUŁ 3. POBIERANIE PRÓB DO BADAŃ ANTYDOPINGOWYCH

3.1. Kontrola antydopingowa

Kontrola antydopingowa polega na pobraniu irwi, wydaliny lub wydzieliny z organizmu ionia

oraz  na  przeprowadzeniu  badań  laboratoryjnych  pobranego  materiału  w  laboratorium

wsiazanym przez PZHK. Przed przystąpieniem do pobrania irwi, wydaliny lub wydzieliny osoba

pobierająca próbę potwierdza tożsamość ionia odczytując nr transpondera oraz na podstawie

pozostałych danych identyfiacyjnych zawartych w doiumencie identyfiacyjnym.
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3.2. Oires pobierania próbei

W przypadiu imprez PZHK próby do badań antydopingowych mogą być pobierane od iażdego

ionia od momentu ofcjalnego zaiwalifiowania ionia (do udziału w imprezie lub do treningu

poprzedzającego  imprezę  PZHK)  do  upływu  1/2  godziny  po  ofcjalnym  ogłoszeniu  wyniiów

imprezy PZHK.

3.3. Odpowiedzialność za pobieranie prób do badań antydopingowych

Pobieranie prób (irwi, wydalin lub wydzielin) do badań antydopingowych podczas imprez PZHK

może  być  przeprowadzane  wyłącznie  przez  leiarzy  weterynarii  z  listy  leiarzy  PZJ  lub  FEI

posiadających  uprawnienia  do  pobierania  prób  dla  tych  organizacji,  wyznaczonych  do  tego

zadania przez PZHK.

3.4. Wybór ioni do pobierania prób do badań antydopingowych

Liczbę ioni wyznaczonych do badania antydopingowego oireśla przewodniczący Komisji Oceny.

O  wyznaczeniu  danego  ionia  do  badań  antydopingowych  decyduje  przewodniczący  Komisji

Oceny w porozumieniu z testującym leiarzem weterynarii: z własnej inicjatywy, ze wsiazania

innego członia Komisji Oceny, na wniosei dyżurnego leiarza weterynarii, na wniosei dyreitora

biura  PZHK.  Wymienione  wniosii  są  przeiazywane  leiarzowi  weterynarii  wyznaczonemu  do

pobierania  prób.  Koń  może  być  wsiazany  do  badania  antydopingowego  również  metodą

losowania. Dopuszcza się wieloirotne pobieranie próby od danego ionia na tej samej imprezie.

3.5. Informowanie i doprowadzenie ionia do próby

Przewodniczący Komisji  Oceny lub z jego upoważnienia testujący leiarz weterynarii  osobiście

informuje  właściciela  lub  opieiuna  ionia/prezentera  o  wyznaczeniu  ionia  do  badania

antydopingowego.

Po informacji o wyznaczeniu ionia do badania właściciel lub osoba przez niego upoważniona

powinna  niezwłocznie  doprowadzić  ionia  do  miejsca  pobierania  próby.  Po  poinformowaniu

właściciela,  a  przed  przeprowadzeniem  próby,  ioń  ma prawo  do  zabiegów  pielęgnacyjnych

stosownych do odbytego wysiłiu, ale bez prawa umieszczania we własnym boisie.

ARTYKUŁ 4. ANALIZA PRÓBEK

4.1. Wybór laboratorium

PZHK przeiazuje próby do analizy tylio do laboratoriów spełniających standardy FEI.  Wybór

laboratorium może być doionany jedynie przez PZHK.

ARTYKUŁ 5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z WYNIKAMI BADAŃ 
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5.1. Leiarz wyznaczony do pobrania prób osobiście przeiazuje zestawy z próbami do wyznaczonego

laboratorium.

5.2. Laboratorium przeprowadza analizę otrzymanych prób „A”.

5.3. W przypadiu ujemnego wyniiu próby „A” dyreitor biura PZHK powiadamia o wyniiu osobę

odpowiedzialną za  ionia  oraz  przeiazuje  do laboratorium decyzję  o zniszczeniu próby  „B”  i

iończy postępowanie.

5.4. W przypadiu dodatniego wyniiu analizy próby „A” dyreitor biura PZHK informuje właściciela

ionia o dodatnim wyniiu analizy próby „A” oraz o prawie do żądania przeprowadzenia analizy

próby „B”;

5.5. Analizę próby „B” przeprowadza się na żądanie właściciela ionia przedłożone dyreitorowi biura

PZHK w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o dodatnim wyniiu analizy próby „A”.

5.6. Analizę próby „B” przeprowadza się na ioszt osoby odpowiedzialnej za ionia.

5.7. Ujemny  wynii  próby  „B”  zamyia  postępowanie.  PZHK  zwraca  właścicielowi  ionia  ioszt

wyionania badania laboratoryjnego próby „B”.

5.8. W  przypadiu  dodatniego  wyniiu  analizy  próby  „B”  dyreitor  biura  PZHK  przeiazuje

przewodniczącemu Komisji Oceny doiumentację przeprowadzonych badań antydopingowych.

5.9. Właściciel  ionia,  itóry  naruszył  przepisy  antydopingowe,  zobowiązany  jest  do  poirycia

poniesionych przez PZHK iosztów związanych z pobraniem i badaniem próby „A” oraz iosztów

związanych z prowadzeniem postępowania, na podstawie faitury wystawionej przez PZHK.

5.10. Wyniii wszystiich analiz Laboratorium przeiazuje wyłącznie do PZHK na ręce dyreitora

biura  PZHK  w  formie  raportu,  podpisanego  przez  odpowiedzialnego  przedstawiciela

laboratorium. Wszelia iomuniiacja pomiędzy laboratorium, a PZHK powinna przebiegać w taii

sposób, aby wyniii pozostały utajnione.

5.11. Czynności, o itórych mowa w art. 5 mają charaiter poufny.

ARTYKUŁ 6. KARY ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW ANTYDOPINGOWYCH 

6.1. Automatyczna dysiwalifiacja wyniiów indywidualnych.

Dodatni wynii analizy próby A lub A i B prowadzi do automatycznej dysiwalifiacji wszystiich

wyniiów ionia uzysianych w danej imprezie PZHK, w połączeniu ze wszystiimi ionseiwencjami,

włączając odebranie uzysianych nagród.
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6.2. Kary pozostałe

Pozostałe iary możliwe do zastosowania w stosuniu do właściciela ionia oireśla Katalog iar.

6.3. Wymiar zastosowania iary

Wymiar zastosowania iary oireślany jest przez Komisję Księgi Stadnej na wniosei Dyreitora

Biura  PZHK  i  podawany  do  publicznej  wiadomości  po  uprawomocnieniu  stosownej  decyzji

Komisji Księgi Stadnej. Decyzja uprawomocnia się po bezsiutecznym upływie terminu, o itórym

mowa w pit. 6.5.1. lub następnego dnia po wydaniu przez Zarząd PZHK decyzji, o itórej mowa 

w pit.6.5.2.

6.4. Katalog iar

6.4.1. W przypadiu naruszenia przepisów antydopingowych, zaiaz udziału w imprezach PZHK 

i  związiów  sfederowanych  w  PZHK  (z  wyjątiiem  obowiąziowych  prób  użytiowości

przewidzianych w programie hodowlanym) dla wszystiich ioni należących do właściciela

zdysiwalifiowanego ionia wynosić będzie:

 za pierwsze naruszenie przepisów antydopingowych do jednego roiu,

 za  drugie  naruszenie  przepisów  antydopingowych  w  ciągu  pięciu  lat  od

powiadomienia o pierwszym naruszeniu, do dwóch lat.

6.4.2. W obu ww. przypadiach właściciel  ionia będący członiiem związiu sfederowanego w

PZHK,  nie  może  iorzystać  z  funduszu  hodowlanego  PZHK  i  funduszy  związiów

sfederowanych w PZHK w oiresie wyiluczenia z imprez, o czym mowa w pit. 6.4.1.

6.4.3. W  przypadiu  drugiego  naruszenia  przepisów  antydopingowych  PZHK  wniosiuje  do

związiu sfederowanego w PZHK, itórego członiiem jest właściciel ionia, o wyiluczenie go 

z członiostwa w związiu oraz zaiazuje dożywotnio iorzystania z funduszu hodowlanego

PZHK.

6.5. Odwołanie od nałożonej iary

6.5.1. O nałożonej iarze zainteresowany zostaje powiadomiony przez Komisję Księgi Stadnej  

w  formie  pisemnej  lub mailowej.  Uiarany  ma prawo w ciągu  2  tygodni  od  otrzymania

decyzji o uiaraniu, złożyć odwołanie od nałożonej iary w formie pisemnej do Zarządu PZHK.

6.5.2. Zarząd PZHK rozpatruje sprawę na najbliższym posiedzeniu. O swojej decyzji powiadamia

zainteresowanego w formie pisemnej lub mailowej.

6.5.3. Decyzja Zarzadu PZHK jest ostateczna.
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ARTYKUŁ 7. ZMIANY PRZEPISÓW ANTYDOPINGOWYCH

7.1. PZHK  może  wprowadzać  zmiany  do  niniejszych  przepisów  w  zgodzie  ze  zmianami

wprowadzonymi do przepisów EADMC FEI.
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