
Ramowy program PPO i kwalifikacji ogierów, Leszno 26-29.10.2020 r.: 

26 października (poniedziałek) 

 Otwarcie stajni dla ogierów młodych od godziny 15.00 

 Weterynaria – na wjeździe do ośrodka lekarz weterynarii PZHK sprawdza prawidłowy schemat 
szczepień ogiera (paszport) i wykonuje badanie kliniczne oraz dokonuje wstępnej identyfikacji. 
Uwaga! Ogiery, które mają nieprawidłowy schemat szczepień nie zostaną wpuszczone na teren 
ośrodka.  

 Od 15:00 – Mierzenie, identyfikacja, przegląd weterynaryjny, pobieranie włosów do badań DNA 
ogierów młodych 

 15:00 – wydawanie pakietów startowych, rozliczanie dokumentów  

 18:00-20:00 – otwarta hala dla ogierów młodych wraz z ustawionym korytarzem do skoków luzem 
oraz rombami do ruchu luzem  

27 października (wtorek) 
 8.00 – mierzenie, identyfikacja c. d., przegląd weterynaryjny, pobieranie włosów do badań DNA 

ogierów młodych   
 Do 09.00 – rozliczenie dokumentów, wydanie pakietów startowych 
 09.00-13.00 – ocena na twardej nawierzchni ogierów młodych 
 13.00-14.00 – przerwa obiadowa 
 14.00-19.00 – skoki luzem, ruch luzem ogierów młodych 

 Otwarcie stajni dla ogierów starszych od 15.00 

 Weterynaria – na wjeździe do ośrodka lekarz weterynarii PZHK sprawdza prawidłowy schemat 
szczepień ogiera (paszport) i wykonuje badanie kliniczne.  
Uwaga ! Ogiery, które mają nieprawidłowy schemat szczepień nie zostaną wpuszczone na teren 
ośrodka. Następnie ogier ten zostaje zidentyfikowany oraz zmierzony (jeżeli nie był przedstawiony 
do kwalifikacji w wieku 2,5 roku).  

 19.30-20.30 – otwarta hala dla ogierów starszych  

28 października (środa) 
 08.00-12.00 – drugie skoki luzem  i ruch luzem ogierów młodych 
 10.00-11.30 – identyfikacja, przegląd weterynaryjny ogierów starszych oraz mierzenie ogierów, 

które nie były przedstawiane na kwalifikacji i ogierów po alternatywnych próbach c.d. 
 11.30. -12.30 – ocena ruchu na twardej nawierzchni, ocena bonitacyjna i liniowa ogierów, które nie 

były przedstawione do kwalifikacji w wieku 2,5 roku oraz po alternatywnych próbach  
 12.30-13.30 – przerwa obiadowa - uprzątniecie placu, równanie podłoża, rozstawienie trójkąta do 

oceny bonitacyjnej  
 13.30-16.00 – ocena na trójkącie ogierów młodych, ogłoszenie wyników kwalifikacji, ocena na 

trójkącie ogierów, które nie były przedstawione do kwalifikacji w wieku 2,5 roku i ogierów po 
alternatywnych próbach (w tym ocena liniowa)  

 16.00-16.30 – równanie placu, rozstawienie przeszkód  
 16:30-18.30 – skoki pod jeźdźcem firmowym ogierów starszych 
 18.30-19.00 – uprzątnięcie przeszkód, rozstawienie czworoboku 
 19.00-20.00 – ujeżdżenie ogierów starszych pod jeźdźcem firmowym  
 20.00 – przygotowanie placu do oceny skoków pod obcym jeźdźcem  

29 października (czwartek) 
 08.00-10.00 – skoki ogierów starszych pod obcym jeźdźcem  
 10.00-10.30 – uprzątniecie przeszkód, równanie placu, rozstawienie czworoboku 
 10.30-11.30 – ujeżdżenie ogierów starszych 
 11.30-12.00 – uprzątnięcie czworoboku 
 11.30-13.30 – przerwa obiadowa + opracowanie wyników  



 13:30-14:00 – wyniki PPO 
 

Uwaga! Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie. 
 


