PRÓBA DZIELNOŚCI OGIERÓW
PO POLOWYM TRENINGU WIERZCHOWYM
1.

Próba dzielności ogierów po 100-dniowym treningu polowym odbędzie się w dniach
18-19 października na terenie Stada Ogierów w Łącku.

2.

Oceny dokonuje komisja wyznaczona przez PZHK.
Komisja Oceny:
 Bogdan Kuchejda – Przewodniczący
 Marlena Gruca-Rucińska
 Łukasz Jończyk
 Andrzej Pasek
Lekarz weterynarii:
 lek. wet. Krzysztof Maciak
Jeźdźcy testowi:
 Antoni Tomaszewski – ogiery grupy B
 Paweł Spisak – ogiery grupy C

Jeźdźcem testowym nie może być osoba prezentująca ogiera na próbie.
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Program próby
Dzień pierwszy:
Godz. 1100:
a) Identyfikacja, pomiary zoometryczne, badanie weterynaryjne
b) Ocena na twardej nawierzchni sprawdzająca poprawność chodu (ocena postawy kończyn
przednich i tylnych)
c) Ocena eksterieru oraz ruchu w ręku w stępie i kłusie zgodnie z obecnie funkcjonującym
systemem bonitacyjnym (weryfikacja oceny kwalifikacyjnej).
Godz. 1430:
Prezentacja ogierów pod siodłem:
d) Schemat próby dla poszczególnych grup:
 Grupa B – ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie programem
przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier prezentowany jest
przez jeźdźca wskazanego przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas
próby.
 Grupa C – prezentacja w ruchu (załącznik nr 4) i w skokach (załącznik nr 5) pod jeźdźcem
wskazanym przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby.
Ogiery oceniane są indywidualnie.

Dzień drugi:
Godz. 900:
Prezentacja ogierów pod siodłem:
e) Schemat próby dla poszczególnych grup:
 Grupa B – ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem
przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier jest prezentowany
oraz oceniany również przez jeźdźca testera.
 Grupa C – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem ujeżdżenia (załącznik
nr 4) oraz zgodnie z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik
nr 5). Ogier jest prezentowany oraz oceniany również przez jeźdźca testera.
Przed oceną obcego jeźdźca ogiery są rozprężane przez jeźdźca, którego wskaże właściciel.
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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.

Minimalne wymagania dla ogierów:
 Grupa B – ogier zdaje próbę po uzyskaniu minimum średniej arytmetycznej 7,5 za: galop, skoki
pod jeźdźcem (ocenia Komisja) oraz jezdność (ocenia jeździec testowy), przy czym ocena za skoki
pod jeźdźcem nie może być niższa niż 7,5.
 Grupa C – ogier zdaje próbę po uzyskaniu minimum średniej arytmetycznej 7,2 za: skoki pod
jeźdźcem, stęp, kłus i galop (ocenia Komisja) oraz jezdność (ocenia jeździec testowy), przy czym żadna
z cech nie może zostać oceniona poniżej 6,0 punktów.
1.

Właściciele wszystkich ogierów otrzymują kopię bonitacji oraz pisemny komentarz na temat
ogiera.

2.

Kwalifikacja do hodowli jest czasowa. Ogier (bez względu na grupę, do której został
zakwalifikowany) w celu uzyskania licencji dożywotniej musi, do siódmego roku życia włącznie,
uzyskać kwalifikację do MPMK (zgodnie z aktualnym regulaminem MPMK w danym roku). Ogier
z grupy A do MPMK w ujeżdżeniu, z grupy B – MPMK w skokach, z grupy C – MPMK w WKKW
lub ujeżdżeniu, lub w skokach. Przepis ten wchodzi w życie od 2018 r.
Ogiery rasy wielkopolskiej spełniające warunki programu ochrony zasobów genetycznych (OZG):
– w przypadku ukończenia próby z wynikiem właściwym dla danej grupy, uzyskują czasową licencję
na krycie wszystkich klaczy. W celu dożywotniego przedłużenia licencji, muszą zakwalifikować się
do MPMK w ciągu kolejnych 4 lat, w przeciwnym wypadku będą mogły kryć wyłącznie klacze
objęte programem ochrony zasobów genetycznych.
W przypadku ukończenia próby z wynikiem poniżej średniej1, uzyskują pozwolenie na krycie
wyłącznie klaczy objętych programem ochrony zasobów genetycznych, bez wymogu kwalifikacji
do MPMK.

1

Grupa D – 1SD, grupa C – średnia min. 6,8 pkt.
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Wpis do księgi ogierów
po alternatywnych próbach użytkowości
Właściciele, za pośrednictwem OZHK/ WZHK, zgłaszają do biura PZHK na 2 tygodnie przed kwalifikacjami
lub próbą dzielności ogiery, które uzyskały minimum sportowe w MPMK lub innych alternatywnych
próbach użytkowości, w celu bonitacji przez Komisję Kwalifikacyjną lub Oceniającą Ogiery.
Odpowiednie dokumenty z wynikami alternatywnych prób użytkowości umożliwiające wpis ogiera
do księgi muszą zostać dostarczone do biura PZHK najpóźniej na 2 tygodnie przed kwalifikacją lub próbą.
Na konto PZHK (68 1240 6175 1111 0000 4571 0410) musi wpłynąć opłata w wysokości 200 zł.
najpóźniej na 2 tygodnie przed kwalifikacją lub próbą dzielności. W tytule przelewu należy podać nazwę
ogiera. Po pozytywnej ocenie ogiera przez Komisję na konto PZHK należy uiścić opłatę za ocenę zdjęć
RTG w kierunku osteochondrozy w wysokości 330 zł.
Jeśli ogier uzyska bonitację umożliwiającą wpis do księgi, musi posiadać także potwierdzone
pochodzenie po obojgu rodzicach (bez ogierów ras czystych*2), zaświadczenie o wyniku badania
w kierunku porażenia krtani (lista wyznaczonych lekarzy PZHK) oraz wykonane badanie RTG w kierunku
OCD, które zostanie opisane przez Komisję powołaną przez PZHK. Bez dostarczenia powyższych
dokumentów i odpowiednich wyników badań RTG (wyklucza 3 stopień) oraz badania w kierunku
porażenia krtani, ogier nie otrzyma wpisu do księgi.

2

konie pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej mają potwierdzane pochodzenie po obojgu rodzicach
przed wystawieniem dokumentu identyfikacyjnego.
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