
REGULAMIN  

I   Międzywojewódzkiej Specjalistycznej Wystawy 

Klaczy Starszych Ras Zimnokrwistych  

pod patronatem 

Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni 

 
§ 1 

Organizatorzy : 

Wojewódzki Związek  Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu 

Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych 

§ 2 

Data i miejsce : 

14 października 2017 r. – Stadnina Koni Kozienice w Kozienicach, ul. Wiślana 12 

§ 3 

Katalog Koni prezentowanych na Wystawie jest opracowany i sporządzony przez Wojewódzki Związek 

Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu  w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się 

w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać za 

pośrednictwem biur Wojewódzkich i Okręgowych Związków do Wojewódzkiego Związku Hodowców 

Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2017 r. 

§ 4 

W wystawie mogą brać udział klacze, które są wpisane do głównej księgi stadnej koni zimnokrwistych, 

ardeńskich i innych zagranicznych ras biorących udział w tworzeniu rasy polskiego konia 

zimnokrwistego. Oceniane konie będą prezentowane w elementach statycznych ( ocena typu i pokroju na 

płycie)  oraz dynamicznych ( ocena ruchu w stępie i kłusie na trójkącie o wymiarach 30m x 30m) w 

następujących klasach : 

a) klacze 3 – 4 letnie rasy polski koń zimnokrwisty 

b) klacze 5 – letnie i starsze rasy polski koń zimnokrwisty 

c) klacze 3 – 4 letnie rasy ardeńskiej ( arden polski, francuski, szwedzki, luksemburski) 

d) klacze 5 – letnie i starsze rasy ardeńskiej ( arden polski, francuski, szwedzki, luksemburski) 

e) klacze 3 – 4 letnie innych ras zimnokrwistych 

f) klacze 5 – letnie i starsze innych ras zimnokrwistych 

§ 5 

W klasach klaczy  3 – 4 letnich mogą startować konie urodzone od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r., a w 

klasach 5 letnich i starszych konie urodzone od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i starsze. 



§ 6 

Organizator ogranicza liczbę wszystkich koni maksymalnie do 45 szt. 

Konie w ręku mogą być prezentowane maksymalnie przez  2 osoby ( prowadzący + pomocnik ). 

Prezentacja w stępie oraz kłusie odbywa się maksymalnie przez 2 okrążenia. W czasie prezentacji 

możliwa jest zmiana prowadzącego. 

 

§ 7 

1. Oceny koni dokonuje komisja w wymiennym składzie 3 osobowym z obecnością asystentów 

powołana przez organizatorów. Przy ocenie komisja posługuje się kartami oceny, które wypełnia 

dla każdego zaprezentowanego konia oraz tablicami z punktacją do publicznej prezentacji. 

Obowiązuje jedna wspólna ocena uzgodniona przez sędziów dla każdego konia. Po zakończeniu 

oceny każdej z klas nastąpi krótkie podsumowanie prezentowanej stawki. Po wypełnieniu i 

podpisaniu kart oceny komisja sporządza na ich podstawie protokół i podaje wyniki do publicznej 

wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. Karty oceny są 

załącznikiem do protokołu. 

2. System oceny koni i wyboru czempionów 

a) ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni 

b) w ocenie indywidualnej komisja uwzględnia następujące cechy ( gradacja co 0,5 pkt) w/g 

karty ocen : 

- typ rasowy i płciowy                - do 10 pkt 

- pokrój ( głowa, szyja, kłoda )  - do 10 pkt 

- pokrój ( nogi i kopyta)             - do 10 pkt 

- stęp                                           - do 10 pkt 

- kłus                                           - do 10 pkt 

- wrażenie ogólne                       -  od 0 do – 5pkt ( są to punkty ujemne odejmowane od 

całościowej noty uzyskanej przez konia ) 

W elemencie „wrażenie ogólne” będą brane pod uwagę : 

- pielęgnacja ( czystość sierści i włosia, stan grzywy i ogona, korekcja kopyt) 

- kondycja (otłuszczenie, słaba kondycja, zarobaczenie) 

- limfatyczność ( opoje, wypryski, suchość stawów ), nakostniaki 

- przygotowanie konia do prezentacji w ręku, współpraca z prezenterem 

     3.   Komisja wybiera czempiona i wice czempiona każdej klasy pod warunkiem oceny co najmniej 

           5 koni w klasie. W przypadku mniejszej liczby koni , ale nie mniejszej niż 3 , komisja wybiera  

           tylko czempiona klasy. W poszczególnych klasach czempiona  i ewentualnie wice czempiona  

           wybiera się spośród trzech najwyżej ocenionych koni oceniając je powtórnie, grupowo.  

           Komisja może wybrać czempionem lub wice czempionem konia z niższą oceną indywidualną  



           biorąc po uwagę przede wszystkim typ i budowę kłody, przy czym różnica nie może być większa 

           niż jeden punkt od najwyżej ocenionego konia w ocenie indywidualnej.  

           Dla właścicieli tak wybranych najlepszych klaczy w każdej klasie organizator przewiduje  

           nagrody rzeczowe i honorowe 

           Spośród czempionów poszczególnych klas komisja dokona wyboru najlepszej klaczy, której  

           zostanie przyznany tytuł super czempiona wystawy.  

 

§ 8 

1. Konie dowiezione na wystawę muszą być zaopatrzone w paszport oraz posiadać aktualną 

adnotację o szczepieniu przeciwko grypie. 

2. Konie powinny być odpowiednio wypielęgnowane ( czyste, wyczesane) oraz prawidłowo 

okiełznane ( wędzidło gładkie, jeżeli ma 2 kółka to wodze zapięte za 2 kółka, wodze skórzane lub 

rzemienne. 

3. Wszystkich prezenterów i pomocników obowiązuje schludny, czysty ubiór. 

4. Właściciele i prezenterzy są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznego zachowania zgodnie 

z przyjętymi normami obyczajowymi i odnoszenia się z szacunkiem zarówno do organizatorów 

wystawy  jak i członków komisji oceny. W przypadku  naruszenia regulaminu wystawy oraz 

niegodnego postępowania komisja oceny ma prawo wykluczyć takie osoby wraz z końmi z 

uczestnictwa w wystawie. 

5. Organizatorzy wystawy nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni i noclegów oraz nie 

odpowiadają za wypadki i szkody powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy. 

6. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z biurem Wojewódzkiego Związku 

Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu 

Uwaga !!! 

Zgłoszenia uczestników od Okręgowych i Wojewódzkich Związków są przyjmowane przez biuro 

Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu do dnia  

20 września 2017 r. droga mailową na adres strefa_konia@o2.pl. Organizator zastrzega sobie prawo 

limitowania ilości koni z poszczególnych Związków w wypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.  

Opłatę wpisowego w wysokości 100 zł  brutto na poczet kosztów organizacyjnych ( udostępnienie 

boksu i miejsca parkingowego, pierwsza podściółka, siano) należy uiścić na konto S.K. Kozienice nr 

67 9154 0005 2001 0014 9246 0001 do dnia 30 września 2017 r.  co jest warunkiem 

potwierdzenia uczestnictwa w wystawie. 

1. Zwózka koni w piątek 13 października od godz. 16-tej do 18-tej 

2. Tel. kontaktowy z SK Kozienice – Sebastian Grzeszczyk 509-225-268 
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