
Propozycje: VIII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej 

i V Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty  

pod nazwą: Polskie konie, tradycja, teraźniejszość szansą na przyszłość  

ramach Klikowskiej Parady Konnej   

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 
Data i miejsce:  
10 - 11 września 2016 
TARNÓW - "KLIKOWA", ul. Klikowska 304, 
 
Organizatorzy: 
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie 
Fundacja "Klikowska Ostoja Polskich Koni" 
 
Współorganizatorzy: 
 
Agencja Nieruchomości Rolnych 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach  
Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, 
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie, 
Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie, 
Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie, 
Kombinat Rolny „Kietrz” Sp z o.o. Stadnina Koni Huculskich „GŁADYSZÓW”, 
Stowarzyszenie Centrum Hodowli i Promocji Koni Polski Południowej,  
Tarnowski Oddział Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych 
Terenowe Koło Hodowców Koni w Tarnowie. 
 
Partner Imprezy  
Totalizator Sportowy sp. z o. o. 
 
Sponsorzy 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o.o w Tarnowie 
Urząd Miasta Tarnowa  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
Instytut Zootechniki - PIB w Balicach 
 
Patronat Honorowy: 
 
1. Pan Krzysztof Jurgiel- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
2. Pan Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego 
3. Pan Roman Ciepiela - Prezydent Miasta Tarnowa 
 
Patronat medialny 

1. TVP 3 Kraków 
2. Radio Kraków 
3. www.tarnow.net.pl 
4. Hodowca i Jeździec” 

Dofinansowanie: 
 Fundusz Promocji Mięsa Końskiego 
 



Program Czempionatu  
 

Sobota 10.09.2016  
 

• do godz. 8 00 - zwózka koni  
• godz.   9 00 - odprawa techniczna 
• godz. 10 00 - ocena płytowa 
• godz. 17 00 - wybór czempionów i wiceczempionów 
• godz. 20 00 – zabawa taneczna 

 
Program Czempionatu  
Niedziela 11.09.2016 
 

Klikowska Parada Konna - Tradycja Dziedzictwem Współczesności 
 

• godz. 12 00 - Polowa Msza Święta  
• godz. 13 30 - Uroczyste otwarcie: 
� Klikowskiej Parady Konnej  
� Małopolskiego Pikniku Rybackiego 

o Manewry kawaleryjskie – władanie białą bronią 
o Ogłoszenie wyników czempionatu, wręczenie nagród 
o Koncert Orkiestry Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka 
o Specjalny pokaz użytkowy koni Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o. 

Stadniny Koni Huculskich „GŁADYSZÓW” 
o Prezentacja wybranych ras koni 
o Konkurs przeciągania liny  
o Pokaz kaskaderski 
o Prezentacja zaprzęgów tradycyjnych  
o Pokaz szkolenia psów 

 
Atrakcja: 

� przejażdżki konne wierzchem i bryczką 
� konkursy: plastyczny dla najmłodszych wiedzy o rybach itp 
� degustacja potraw z ryb 
� pokaz gołębi i drobiu ozdobnego 
� występy Zespołu Klikowianie 

 
Sędziowie: 

� Jacek Kozik 
� Maciej Wyszomirski 
� Marek Gibała 
 

Komisja Rozjemcza i Odwoławcza 
� Andrzej Goraus 
� Wojciech Semik  

 
Prowadzenie pokazu  

� Teresa Pracuch 
 
Sekretariat:  

� Magdalena Błaż 
� Karolina Kłapcia 

 
 



Warunki weterynaryjne:  

• Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport 
PZHK.  
oraz posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie, wpisane do 
paszportu.  

• Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, 
potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.  

• Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze 
wystawy. 

Warunki techniczne 

• Organizator zapewnia miejsca w stajni w dniu 10.09.2016r od godz.: 
6:00 00 do 11.09.2016 do godz. 20 00.  

Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składać według załączonego formularza  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2016 r. na adres: 
 

Małopolski Związek Hodowców Koni 
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków 

tel.12/657-02-15, fax; 12/657-02-16 
email: ozhk_krakow@wp.pl 

Ustala się:  
• wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 60 PLN na pokrycie kosztów 

organizacyjnych, dla członków Związku, którzy opłacili składkę 2016, dla 
pozostałych 120 zł. (opłatę wpisową prosimy uregulowana do dnia  
1 września 2016r. na konto Małopolskiego Związku Hodowców Konia  
w Krakowie: BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001  

• wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 120 PLN. Opłata za wpisowe 
przepada w przypadku nie przywiezienia konia na Czempionat;  

 
Uwaga: Z uwagi na ograniczoną ilość boksów organizator zapewnia boksy 
dla ogierów rocznych, dwuletnich i ogierów starszych oraz dla klaczy  
z sysakami, natomiast dla pozostałych koni przewidziane są stanowiska  
w stajni lub pod wiatą. 

• opłata za boks i stanowisko 
1. -Boks - Członkowie Związku zwolnieni z opłaty, dla pozostałych osób 50 zł., 
za jedną noc (dwie noce 100), 
2. Stanowisko - Członkowie Związku zwolnieni z opłaty, dla pozostałych osób 
30 zł., za jedną noc (dwie noce 60), 
3. Stanowisko po wiatą, Członkowie Związku zwolnieni z opłaty, dla 

pozostałych osób 20 zł., za jedną noc (dwie noce 40) 
 

• siano, owies, należy zabezpieczyć we własnym zakresie. 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie ograniczenie ilości koni w poszczególnych 
klasach. 
W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy. 
Zakwaterowanie w Tarnowie– organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc 
noclegowych.  
Hotele: 

• Hotel Chemik ul. Traugutta 5 tel. (0-14) 633 23 82 
• Dom Nauczyciela ul. Słowackiego tel. (0-14) 622 07 38 
• Zajazd Pod Dębem ul. Marusarzówny 9 tel. (0-14) 626 96 20 
• Hotel Tarnovia ul. Krakowska tel. (0-14) 621 26 71 
• Hotel OHP ul. Mościckiego tel. (0-14) 627 38 79, (0-14) 627 30 94 



• Kemping "Pod Jabłoniami" ul. Piłsudskiego tel. (0-14) 621 51 24.  
Możliwość rozbicia namiotu na terenie obiektu "Klikowa" 
Zasady organizacyjne i system sędziowania  

• We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy 
śląskiej, polski koń zimnokrwisty urodzone w Polsce, zarejestrowane 
w Polskim Związku Hodowców Koni, spełniające warunki wpisu do księgi 
głównej koni rasy śląskiej i polski koń zimnokrwisty. 

• Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie 
w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub 
informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub 
wskazywać jego właściciela.  

• Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów 
nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów 
zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć 
w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.  

• Wszystkie konie roczne muszą być prezentowane w kantarach 
skórzanych lub parcianych 

• Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane 
w ogłowiach z wędzidłem.  

• Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, 
niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu 

• Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego 
pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu 
 

Wszystkie Okręgowe / Wojewódzkie Związki Hodowców Koni uprzejmie 
prosimy o powiadomienie hodowców koni na swoich terenach działania i 
ewentualną pomoc w wysyłaniu zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
hodowców do udziału „III Klikowskiej Paradzie Konnej". 

 
 

Regulamin – 
VIII Wojewódzki Czempionat HodowlanY Koni Rasy Śląskiej 

i V Wojewódzi Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty  
ZASADY OCENY I POKAZU KONI 

 
Katalog koni wystawionych w czempionacie sporządzony jest przez Małopolski 
Związek Hodowców Koni w Krakowie. Wypełnione zgłoszenia należy przesłać do 
Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie 
do 1 września 2016 r. 
 

1 W czempionacie mogą brać udział Konie urodzone w Polsce, które spełniają 
warunki wpisu do księgi głównej koni rasy: śląskiej, polski koń 
zimnokrwisty. 

a. spełniające warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych  
o wiek koni: 

♦ ogierki roczne rasy śląskiej - I klasa 
♦ klaczki roczne rasy śląskiej - II klasa 
♦ klaczki dwuletnie rasy śląskiej – III klasa 
♦ klacze trzyletnie i starsze rasy śląskiej – IV klasa  
♦ źrebięta - sysaki rasy śląskiej urodzone w 2016 r (ocena luzem przy 

matce w czterech cechach – typ, pokrój, zdrowie, ruch po 5 pkt.) 



♦ klacze roczne i dwuletnie rasy polski koń zimnokrwisty - V klasa 
♦ ogierki roczne i dwuletnie rasy polski koń zimnokrwisty- VI klasa 
♦ klacze trzyletnie i starsze rasy polski koń zimnokrwisty - VII klasa 
♦ ogiery starsze rasy polski koń zimnokrwisty  - VIII klasa 
♦ źrebięta - sysaki rasy polski koń zimnokrwistej urodzone w 2016 r  
 

2.  Katalog sporządzony jest w oparciu o dane z Centralnej Bazy Koniowatych 
Koni 

a. nazwę konia,  
b. płeć,  
c. dokładną datę urodzenia,  
d. maść,  
e. rodowód konia,  
f. hodowcę,  
g. właściciela - wystawcę.  

 
3.  Konie w poszczególnych klasach pokazywane będą w ręku w pozycji stój,  
w stępie i kłusie na ringu pokazowym według poniższego schematu: 

 
 

1) Komisja Sędziowska  
2) Pokaz koni na stój  
3) Pokaz konia w ruchu  

 
4. Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska:  

ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni i rasy w rasie śląskiej i 
polski koń zimnokrwisty 

 
a. ocenie podlega: typ, poprawność budowy, ruch (stęp i kłus), kondycja, 

pielęgnacja, przygotowanie do czempionatu, sposób prezentacji. 
b. w ocenie indywidualnej konia stosuje się skalę ocen od 1 do 10 pkt. 

Zasady oceny koni rasy śląskiej”  
• Typ  
• Pokrój 
• Step 
• Kłus 
• Kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do czempionatu, 

w tym sposób prezentacji na trójkącie  
 

Skala ocen:   

10 pkt. - doskonała 5 pkt. - mierna 

9 pkt. - bardzo dobra 4 pkt. - niedostateczna 

8 pkt. – dobra 3 pkt. - prawie zła 

7 pkt. - zadawalająca 2 pkt. - zła 

6 pkt. – dostateczna 1 pkt. - bardzo zła 

 



 
 

Zasady oceny koni rasy polski zimnokrwisty 
� Typ ......................................................do 10 pkt 
� Pokrój (głowa, szyja, kłoda) ……………..do 10 pkt 
� Nogi i kopyta ……………………………….do 10 pkt 
� Stęp …………………………………………..do 10 pkt 
� Kłus …………………………………………..do 10 pkt 

Suma       50 pkt 
� Wrażenie ogólne – punkty karne odejmowane od sumy punków 

bonifikacyjnych …………………………….do 5 pkt. 
 
 
Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie 
ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia 
punktów przyznanych przez co najmniej trzech sędziów. 
W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa 
ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również pokrywała się 
u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za 
ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego 
miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy. 
Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie 
Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do 
publicznej wiadomości wyniki oceny. 

 
5. Wybór Czempiona  
 
Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w każdej klasie wynosi co najmniej  

5 szt. Komisja oceny wybiera czempiona i wiceczempiona każdej klasy osobno dla 
ogierów i klaczy z wyjątkiem sysaków. 
Czempion i wiceczempion ogierów / klaczy: rocznych, dwuletnich, klaczy/ogierów  
3 letnich i starszych wybierany jest spośród ogierów/ klaczy, które zajęły od I-III 
miejsca w każdej klasie osobno. Ogiery i klacze, które zakwalifikowały się do 
czempionatu zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich 
klasach.  

Czempion i wiceczempion zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą 
pisemnego głosowania spośród ogierów / klaczy, które zajęły od I- III miejsca  
w klasie. Wiceczempiona ogierów/klaczy Komisja wybiera spośród pozostałych 
ogierów/klaczy zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu.  
 W przypadku braku w poszczególnej klasie stawki koni, wybór czempiona  
i wiceczempiona zostanie wybrany z klasy ogierków/klaczy rocznych i dwuletnich, 
które zajęły I -II miejsce w każdej klasie osobno. Wiceczempiona ogierów/klaczy 
Komisja wybiera spośród pozostałych ogierów/klaczy zakwalifikowanych do 
czempionatu, znajdujących się na placu 
 
Nagrody finansowe otrzymują: 

� 600 zł – za tytuł Czempiona: ogierów/klaczy rocznych  
i dwuletnich, klaczy 3 – letnich i starszych, ogierów starszych 

� 300 zł – za tytuł Wiceczempiona: ogierów/klaczy rocznych  
i dwuletnich, klaczy 3 – letnich i starszych, wiceczempion ogierów 
starszych.  

 
 



 
 
 
Zasady organizacyjne i system sędziowania  

1 We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy 
śląskiej lub polski koń zimnokrwisty zarejestrowane w Polskim Związku 
Hodowców Koni, spełniające warunki wpisu do ksiąg głównych rasy śl. i zim.  

2 Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.  
3 Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek 

ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na 
pochodzenie prezentowanego konia.  

4 Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów 
nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów 
zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć 
w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.  

5 Wszystkie konie roczne muszą być prezentowane w kantarach skórzanych lub 
parcianych 

6 Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane 
w ogłowiach z wędzidłem 

7 Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.  
8 Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera.  
9 Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, 

niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu 
10 Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego 

pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu 
11 Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) 

będą wykluczone z pokazu.  
12 Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie 

oceniany jako ostatni w swojej klasie.  
8  Zdrowie  
Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i 
decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na 
ból. 
9. Okrucieństwo 
Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub 
zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu  
i stajen w każdym czasie. 
 

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za ewentualne 
wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania 
wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej 
koni i NNW na czas trwania wystawy. 

 
 
Uprzejmie prosimy o przygotowanie koni do wystawy pod względem 
kondycyjnym i pielęgnacyjnym) oraz przygotowanie koni do prezentacji  
w ruchu – stępie, kłusie i umiejętne ustawienie konia do oceny płytowej. 
 


