Polowa próba wierzchowa ogierów ras szlachetnych
i ocena ogierów po alternatywnych próbach
użytkowości w 2020 r.
Termin: nowy termin 2-3.02.2021 r. (przeniesiony z ostatniego tygodnia
października 2020 r.)
Miejsce: JKS Przybyszewo w Lesznie
UWAGA! W związku z trudną do przewidzenia sytuacją sanitarnoepidemiologiczną należy liczyć się z koniecznością przesunięcia próby
ogierów. Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie
www.pzhk.pl oraz w mediach społecznościowych.
Próba dzielności i ocena ogierów po alternatywnych próbach użytkowości
zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bez
udziału publiczności. Podczas zgłaszania koni do WZHK/OZHK prosimy
o przekazywanie imion i nazwisk osób, które przyjadą z danym ogierem na
teren ośrodka. Limit osób na 1 konia / 3 osoby. W przypadku większej liczby
ogierów jednego właściciela dodatkowo jedna osoba. Na bramie wjazdowej
otrzymacie Państwo opaski, które będą uprawniały do przebywania na terenie
ośrodka.
Zgłoszenia i opłaty
Do próby dzielności można przedstawić ogiery rocznika 2017 ras: małopolskiej
(również 2016), wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, pełnej krwi
angielskiej, czystej krwi arabskiej, trakeńskiej (urodzone w Polsce) oraz hodowli
zagranicznej z listy WBFSH, zaakceptowane przez odpowiednie Komisje Ksiąg
Stadnych.
UWAGA! Od 2020 r. PZHK nie dofinansowuje kosztów treningu ogierów,
koszty przygotowania ogiera do polowej próby wierzchowej ponosi właściciel
ogiera.
Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK. Przed
oficjalną próbą, ogiery, które przystępują do niej bez wcześniejszej kwalifikacji
powinny zostać ocenione przez inspektora na terenie właściwego OZHK/WZHK
(pomiary i wstępna bonitacja nie są wymagane).
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Termin zgłoszeń ogierów na próbę i ogierów po alternatywnych próbach
użytkowości upływa 12 stycznia 2021 roku. Istnieje możliwość zgłoszenie
ogiera w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia do godziny 14:00 (w tym
przypadku opłata jest wyższa).
Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia opłaty na konto PZHK
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 zgodnie z poniższą tabelą. W tytule
przelewu należy wpisać nazwę konia z adnotacją „Zgłoszenie ogiera do polowej
próby wierzchowej” lub ,,Zgłoszenie ogiera po alternatywnych próbach
użytkowości”.
Opłaty
Zgłoszenie ogiera do próby
bez wcześniejszej
kwalifikacji*
Wpisowe – próba**

MŚP w
terminie1

MŚP po
terminie2

1000 zł
400 zł

DP w
terminie
1

DP
po terminie2

2000 zł

2000 zł

4000 zł

800 zł

800 zł

1600 zł
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opłatę należy uiścić do 12 stycznia 2021 roku
opłatę należy uiścić do 19 stycznia 2021 roku (do godziny 14:00)
*dotyczy ogierów, które nie przystępowały w ubiegłym roku do kwalifikacji
**dotyczy tylko ogierów, które zostały zakwalifikowane czasowo do hodowli
podczas kwalifikacji ogierów młodych
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W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na próbę lub ogiera po
alternatywnych próbach użytkowości (bez względu na przyczynę) opłata nie
będzie zwracana.
PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do polowej próby wierzchowej
bezpośrednio od właścicieli.
W zgłoszeniu ogiera do OZHK/WZHK należy podać jego nazwę i numer
identyfikacyjny (z paszportu) z adnotacją, że jest to zgłoszenie ogiera do próby
oraz deklarację, czy w przypadku ukończenia próby z wynikiem pozytywnym
właściciel będzie zainteresowany wykonaniem w miejscu próby zdjęć RTG
w kierunku osteochondrozy i badania w kierunku porażenia krtani.

2

Ogiery hodowli zagranicznej
Ogiery zagraniczne (z właściwych ksiąg stadnych – patrz strona: www.pzhk.pl)
muszą zostać zgłoszone do właściwego OZHK/WZHK oraz wpisane do bazy
PZHK. Właściciel ogiera przy zgłoszeniu musi złożyć wniosek o wpis do księgi
stadnej.
W celu zarejestrowania ogiera hodowli zagranicznej w polskiej bazie pracownik
odpowiedniego OZHK/WZHK musi zidentyfikować konia, m.in. poprzez
porównanie z opisem graficznym w jego paszporcie. Pracownik OZHK/WZHK
wykonuje kserokopię stron z paszportu: z datą urodzenia i nazwą,
z rodowodem i opisem oraz ze stroną z wpisanym polskim właścicielem
i nazwą, pod jaką został zarejestrowany koń.
Badania markerów genetycznych
Ogiery, które przystępują do polowej próby wierzchowej bez wcześniejszej
kwalifikacji muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. W tym
celu lekarz weterynarii pracujący na zlecenie PZHK pobiera krew lub włosy
ogierom przystępującym do próby bez wcześniejszej kwalifikacji i wysyła do
analizy. Pochodzenie potwierdza się na podstawie badań markerów
genetycznych ogiera i jego rodziców. Jeśli wynik badania wykaże niezgodność
pary rodzicielskiej lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia
pochodzenia po obojgu rodzicach, ogier nie zostanie zakwalifikowany do
hodowli.
UWAGA! Dotacyjne badanie markerów genetycznych przysługuje tylko
zakwalifikowanym do hodowli ogierom, u których zostanie potwierdzone
pochodzenie po wskazanych rodzicach.
W przypadku stwierdzenia niezgodności pochodzenia koszty badania pokrywa
właściciel ogiera.
Zdrowie
Ogiery muszą posiadać paszport z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie.
Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień
spowodują niedopuszczenie ogiera do próby i nie wpuszczenie ogiera na teren
ośrodka. Te same wymagania dotyczą ogierów po alternatywnych próbach
użytkowości. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
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1. szczepienia podstawowe:
o pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepień;
o drugie szczepienie – pomiędzy 21, a 92. dniem od pierwszego
szczepienia;
2. szczepienie przypominające:
o pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go
miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego;
o szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie
przypominające stanowią szczepienie bazowe;
o kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem
producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
o każde szczepienie przypominające musi być wykonane nie później
niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację, wliczając w to dzień
wykonania szczepienia;
o koń w momencie przybycia na kwalifikację musi mieć
potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
o każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia
i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii
dokonującego szczepienia.
W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest
przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch
tygodni przed próbą. Brak wyników badań skutkować będzie nie
dopuszczeniem ogiera do próby.
W czasie próby ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani
uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK
ma prawo skierować ogiera na badania antydopingowe w laboratorium
wskazanym przez PZHK.
UWAGA! Na każdym etapie próby wykluczone zostaną ogiery, u których
stwierdzi się występowanie wad (łykawość, wartogłowienie, ślepota
miesięczna) oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota,
nieprawidłowy zgryz, jedno- lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak
oraz porażenie krtani).
Porażenie krtani i OCD (osteochondroza)
Do księgi koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polskiego konia szlachetnego
półkrwi nie mogą być wpisane konie, u których stwierdzono jakikolwiek stopień
porażenia krtani. Każdy ogier zakwalifikowany do hodowli musi zostać poddany
badaniu endoskopowemu, którego wynik w formie pisemnej, należy przesłać
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do PZHK. W przeciwnym wypadku ogier nie zostanie zakwalifikowany do
hodowli.
Badanie w kierunku porażenia krtani może wykonać lekarz z listy lekarzy PZHK
lub można też je wykonać bezpośrednio w miejscu próby (na koszt właściciela,
cena ok. 150 zł brutto). Bezpośrednio po zakwalifikowaniu ogiera, na miejscu
próby, możliwe będzie wykonanie zdjęć RTG w kierunku osteochondrozy (na
koszt właściciela, cena ok. 600 zł brutto). PZHK nie dofinansowuje kosztów
wykonania zdjęć w kierunku OCD i porażenia krtani, jak również oceny
wykonanych zdjęć OCD, dokonywanej przez lekarzy PZHK. Właściciel jest
dodatkowo zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości 246 zł za ocenę zdjęć
w kierunku OCD przez lekarzy weterynarii PZHK. Opłata za ocenę zdjęć
dokonywana jest bezpośrednio w biurze PZHK w czasie trwania próby.
UWAGA! Zestaw zdjęć RTG w kierunku osteochondrozy (OCD) nie jest
identyczny, jak zdjęć podczas badania TUV (instrukcja badań RTG w kierunku
OCD oraz proponowana skala ocen zdjęć RTG w kierunku OCD).
Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesłać do PZHK na adres
cuber@pzhk.pl, w przeciwnym wypadku ogier nie zostanie zakwalifikowany do
hodowli. W przypadku stwierdzenia trzeciego stopnia OCD, informacja taka jest
podawana w rejestrze ogierów prowadzonym przez PZHK.
Podczas 60/100-dniowego treningu polowego ogier ma prawo brać udział
w zawodach sportowych lub innych imprezach hodowlanych.
W zgłoszeniu prosimy zadeklarować, czy dany ogier (w przypadku
zakwalifikowania go do hodowli) miałby być poddany bezpośrednio po próbie
badaniu w kierunku porażenia krtani (pierwsze badanie), a następnie badaniu
RTG kończyn. Związane jest to ze zgodą właściciela na poddanie ogiera sedacji.
Program polowej wierzchowej próby dzielności
Minimalne wymagania dla ogierów:
• Grupa A (ogiery ujeżdżeniowe, w tym trakeńskie) – ogier zdaje próbę po
uzyskaniu minimum średniej arytmetycznej 7,5 z ocen za: stęp, kłus, galop pod
jeźdźcem (ocenia Komisja) oraz oceny jeźdźca testowego (jezdność,
przydatność do dyscypliny)
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• Grupa B – ogier zdaje próbę po uzyskaniu minimum średniej arytmetycznej
7,5 za: galop, skoki pod jeźdźcem x 2 (ocenia Komisja) oraz oceny jeźdźca
testowego (jezdność, przydatność do dyscypliny)
• Grupa C (ogier trakeńskie, zaawansowane w krew – min. 50% xx, oo lub xxoo,
wszystkie ogiery małopolskie oraz wielkopolskie z rodowodami kwalifikującymi
je do programu ochrony zasobów genetycznych) ‒ ogier zdaje próbę po
uzyskaniu minimum średniej arytmetycznej 7,2 w ocenie ogólnej za: skoki pod
jeźdźcem, stęp, kłus i galop (ocenia Komisja) oraz oceny jeźdźca testowego
(jezdność, przydatność do dyscypliny)
- Ogier rasy wielkopolskiej i małopolskiej spełniające warunki programu
ochrony zasobów genetycznych (POZG) mogą uzyskać wpis do księgi stadnej i
prawo krycia wyłącznie klaczy objętych POZG po uzyskaniu minimum średniej
arytmetycznej 7,0 w ocenie ogólnej za: skoki pod jeźdźcem, stęp, kłus i galop
(ocenia Komisja) oraz oceny jeźdźca testowego (jezdność, przydatność do
dyscypliny), przy czym żadna z cech nie może zostać oceniona poniżej 6,5
punktów. Jeśli taki ogier zakwalifikuje się lub wystartuje w MPMK w kategorii
4 lub 5 lub 6 lat, uzyskuje prawo krycia również klaczy nieobjętych POZG.
Prezentacja ogierów pod siodłem przez jeźdźca firmowego:
Schemat próby dla poszczególnych grup:
• Grupa A - ogiery ujeżdżeniowe – prezentacja przed komisją oceny. Ogier
prezentowany jest przez jeźdźca wskazanego przez właściciela, który nie może
pełnić funkcji testera podczas próby.
Uwaga! Komisja oceny wydaje polecenia odnośnie wykonywanych figur na
czworoboku. Nie obowiązuje program ujeżdżenia.
• Grupa B - ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie
z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 1).
Ogier prezentowany jest przez jeźdźca wskazanego przez właściciela, który nie
może pełnić funkcji testera podczas próby.
• Grupa C – prezentacja w ruchu (komisja wydaje polecenia jakie figury należy
zaprezentować) i w skokach (załącznik nr 1) pod jeźdźcem wskazanym przez
właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby.
Ogiery oceniane są indywidualnie.
Jeźdźcem testowym nie może być osoba prezentująca ogiera na próbie.
Prezentacja ogierów pod siodłem przez jeźdźca testowego:
Schemat próby dla poszczególnych grup:
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• Grupa A - ogiery ujeżdżeniowe – prezentacja przed komisją oceny. Ogier jest
prezentowany oraz oceniany również przez jeźdźca testera.
Uwaga! Komisja oceny wydaje polecenia odnośnie wykonywanych figur na
czworoboku. Nie obowiązuje program ujeżdżenia.
• Grupa B - ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie
z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 1).
Ogier jest prezentowany oraz oceniany również przez jeźdźca testera.
• Grupa C - prezentacja przed komisją oceny (komisja wydaje polecenia jakie
figury należy zaprezentować) oraz zgodnie z programem przeprowadzania
oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 1). Ogier jest prezentowany oraz
oceniany również przez jeźdźca testera.
Przed oceną obcego jeźdźca ogiery są rozprężane przez jeźdźca, którego wskaże
właściciel.
Jeźdźcy testerzy oceniają: skoczkowie – ogiery skokowe (B), ujeżdżeniowi –
ogiery ujeżdżeniowe (A), WKKW-iści - ogiery z grupy C.
Po każdym z punktów powyższego programu Komisja może zadecydować
o niedopuszczeniu ogiera do punktu następnego. Ogier musi być oceniony we
wszystkich elementach próby, żeby być sklasyfikowanym.
Po zakończeniu oceny Komisja ogłasza werdykt dla każdego ogiera osobno,
odnośnie jego zakwalifikowania bądź nie do hodowli. Wynik końcowy polowej
próby dzielności podawany jest po dwóch dniach oceny.
Właściciele wszystkich ogierów otrzymują kopię bonitacji oraz pisemny
komentarz na temat ogiera.
Szczegółowy program próby będzie zależał od aktualnej sytuacji sanitarnoepidemiologicznej w kraju. Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na
stronie www.pzhk.pl oraz w mediach społecznościowych.

UWAGA! Ogiery uznane do hodowli, po potwierdzeniu pochodzenia na
podstawie badań markerów genetycznych DNA oraz wykluczeniu porażenia
krtani i przedstawieniu wyników badań osteochondrozy, uzyskają wpis do
księgi stadnej oraz prawo krycia klaczy dożywotnio.
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Wpis do ksiąg
ogierów po alternatywnych próbach użytkowości
Właściciele ogierów ras szlachetnych (w tym pełnej krwi angielskiej) zgłaszają
do biura PZHK na adres cuber@pzhk.pl do dnia 12 stycznia 2021 r. ogiery,
załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskanie minimum
sportowego w MPMK lub innych alternatywnych próbach użytkowości, w celu
oceny przez Komisję.
Opłata w wysokości 400 zł musi zostać wpłacona na konto PZHK (68 1240 6175
1111 0000 4571 0410) również najpóźniej do dnia 12 stycznia 2021 r. W tytule
przelewu należy podać nazwę ogiera z adnotacją ,,Zgłoszenie ogiera po
alternatywnych próbach użytkowości”. Możliwe jest zgłoszenie ogiera i
uregulowanie opłaty po 12 stycznia 2021 r. W takim przypadku opłata wynosi
800 zł i musi być wpłacona najpóźniej do dnia 19 stycznia 2021 r. do godz.
14.00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do
PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą
uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do oceny przez
Komisję.
Po uzyskaniu odpowiedniej bonitacji, właściciel, w celu uzyskania przez ogiera
wpisu do księgi / dopuszczenia do rozrodu, musi przedstawić:
− ujemny wynik badania w kierunku porażenia krtani;
− komplet zdjęć w kierunku osteochondrozy OCD wraz z oceną dokonaną
przez lekarzy PZHK;
− wynik badania markerów genetycznych DNA
pochodzenie po wskazanej parze rodzicielskiej.

8

potwierdzającego

Załącznik nr 1.
SCHEMAT PRZEPROWADZANIA PRÓBY SKOKÓW POD JEŹDŹCEM
OGIERÓW RAS SZLACHETNYCH W PRÓBIE POLOWEJ

Przed każdą przeszkodą leżący drąg cofnięty na 20 cm jako wskazówka
KOLEJNOŚĆ PRZEBIEGÓW dla 3-letnich koni grupy B i 4-letnich koni grupy C
1. Skok na przeszkodzie nr 1 (ok. 60 cm) – max. 2 przebiegi
2. Skoki (w kolejności) na przeszkodach nr 1 (ok. 90 cm) i nr 2 (ok. 90 cm x 90 cm)
– max. 2 przebiegi
3. Skoki (w kolejności) na przeszkodach nr 1 (ok. 90 cm), nr 2 (ok. 90 cm x 90 cm),
nr 3 (ok. 80 cm) i nr 4 (ok. 100 cm x 100 cm) – max. 2 przebiegi
4. Skoki (w kolejności) na przeszkodach nr 1 (ok. 100 cm), nr 2 (ok. 100 cm x 100 cm),
nr 3 (ok. 90 cm) i nr 4 (ok. 110 cm x 110 cm) – max. 3 przebiegi
UWAGI
• wysokość wszystkich przeszkód dla 4-letnich koni grupy B jest o 10 cm wyższa
• wysokość wszystkich przeszkód dla 3-letnich koni grupy C jest o 10 cm niższa
• konie rozprężane są poza halą, w której odbywa się ocena komisyjna
• konie pokonują przeszkody z galopu
Komisja Oceny uwzględniając warunki panujące w miejscu przeprowadzania próby oraz dyspozycję konia w
trakcie próby decyduje o:
• liczbie przebiegów w ramach określonych w punktach 1–4
• ewentualnym dodaniu drągów (desek) w dystansie
• odległościach między przeszkodami 3 i 4 w zakresie określonym na schemacie
Grupa B - Ogiery 3 letnie kl. LL wysokość max przeszkody 3B 100 cm
Ogiery 4 letnie kl. L wysokość max przeszkody 3B 110 cm
Grupa C - Ogiery 3 letnie kl. LL wszystkie przeszkody
Ogiery 4 letnie kl. L wszystkie przeszkody
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Uwaga! Dozwolone jest stosowanie wskazówek i odkosów podczas przeprowadzania próby skoków pod
jeźdźcem.
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