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REGULAMIN  MŁODZIEŻOWEGO CZEMPIONATU KONI WSZYSTKICH RAS 
 

Organizatorzy: 

 Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie 

 Terenowe Koło Hodowców Koni Zimnokrwistych w Warszawie 

Patronat Medialny: 

 Equista  

Data i miejsce wystawy: 
14 maj  2016 r. – ul. Stołeczna 250, 05-074 Józefin (KJ Aromer Józefin) 

Zgłoszenia: prosimy zgłaszać do biura WZHK w Warszawie pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej do 

25.04.2016 na adres: Wojewódzki Związek Hodowców Koni,  05-270 Marki, ul. Zagłoby 49 lub wzhk.waw@gmail.com. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy koni w przypadku odpowiedniej liczby 

zgłoszeń (decyduje kolejność ich nadsyłania) 

Program Wystawy*:  

Sobota (14 maj): 

do 09.00 - zwózka koni 

10.00 - rozpoczęcie Czempionatu 

10.15 - 16.00 - ocena komisyjna koni 
*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i regulaminie podczas trwania imprezy. 

Warunki uczestnictwa  w wystawie  

 W wystawie mogą brać udział źrebięta roczne i dwuletnie hodowli krajowej, stanowiące własność prywatnych 
hodowców i państwowych jednostek , które kwalifikują się do wpisu do księgi głównej hodowlanej - koni 
rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, huculskiej, konik polski, kucy, polski 
koń zimnokrwisty. 

 Brak udziału w dekoracji w dniu 14.05.2016 pozbawia konia prawa do klasyfikacji i zdobytych nagród. 

 Wszystkie konie muszą posiadać paszport hodowlany PZHK (zarejestrowany w Centralnej Bazie Danych 
Koniowatych) z wpisem aktualnego właściciela konia. 

 Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie wpisane do 
paszportu. 

 Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzone stosownym 
zaświadczeniem od lekarza weterynarii (honorowane również paragony, faktury za zakup środka 
odkażającego). Środek transportu powinien być przystosowany do przewożenia zwierząt i zaopatrzony w 
rampę o pochyle do 20 stopni, zgodnie z wymaganiami Rady (WE) nr. 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. 

 Konie powinny być odpowiednio przygotowane: wypielęgnowane (czyste, wyczesane), przyuczone do 
prezentacji konia w ręku w dwóch chodach i pozycji stój, zaprezentowane na odpowiednim, bezpiecznym, 
niekaleczącym ogłowiu wędzidłowym lub bezwędzidłowym.  
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 Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący 
na terenie ośrodka KJ Aromer. 

 Właściciel lub osoba przez niego upoważniona, okazująca brak szacunku względem jednej lub kilku osób 
oficjalnych, zostanie natychmiastowo wyłączona z wystawy decyzją Przewodniczącego lub Organizatora. 
Dotyczy to również prezenterów i osób poganiających konie. 

 Od momentu przyjazdu na teren wystawy do momentu jego opuszczenia, konie pozostają pod całkowitą 
odpowiedzialnością ich właścicieli. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki, które mogą się 
wydarzyć zarówno względem ludzi jak i zwierząt. 

Opłaty: 

 Opłata za boks od konia wynosi 50 zł. Dla członków z aktualnie opłaconą składką WZHK Warszawa opłatę tę 
ponosi Związek. W przypadku zgłoszenia się i nie dojechania na czempionat WZHK Warszawa obciąży 
hodowcę opłatą za boks. 

 Opłata za przegląd źrebięcia – 5 zł – będzie odjęta od wypłacanych  przez Organizatora nagród finansowych. 

Komisja Oceny: 

 Oceny koni dokonuje komisja w składzie 3 osobowym powołana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni 
w Warszawie. Ocena komisji jest jedną wspólną notą. Z oceny zostaje sporządzony protokół a wyniki podane 
są do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.  

 

 W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana 
za typ. O ile ocena za typ będzie również taka sama, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa 
ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu 
pierwszego miejsca zadecyduje komisja sędziowska.  

 Ocena wystawowa:  
- We wszystkich klasach konie pokazywane są w ręku - w stępie i kłusie oraz w pozycji „stój”  

 
 Rywalizacja odbywa się w następujących klasach*:  

o I - klaczki roczne rasy zimnokrwistej 

o II- ogierki roczne rasy zimnokrwistej 

o III - klaczki dwuletnie rasy zimnokrwistej 

o IV - ogierki dwuletnie rasy zimnokrwistej 

o V - klaczki  i ogierki rasy śląskiej 

o VI - klaczki i ogierki rasy małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi 

o VII  - klaczki i ogierki rasy huculskiej  

o VIII  - klaczki i ogierki rasy konik polski  

o IX - klaczki i ogierki rasy kuc  

 w ocenie indywidualnej koni komisja stosuje skalę od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) za następujące elementy: 
1. typ 
2. pokrój 
3. stęp 
4. kłus 
5. wrażenie ogólne (kondycja, pielęgnacja i przygotowanie do wystawy.) 



Dla koni polski koń zimnokrwisty cechy podlegające ocenie i skale ocen określiła komisja ksiąg stadnych i wygląda 
to następująco: 

1. za typ     max 10 pkt 
2. za pokrój (głowa, szyja, kłoda)  max 10 pkt 
3. nogi i kopyta    max 10 pkt 
4. stęp     max 10 pkt 
5. kłus     max 10 pkt 
6. wrażenie ogólne    max -5 pkt* 

 
*W elemencie „wrażenie ogólne” są to punkty ujemne, odejmowane od całości oceny. W ocenie będą brane pod 
uwagę: 
 pielęgnacja (czystość sierści i ogona, stan grzywy, korekcja kopyt), 
 kondycja (otłuszczenie,  słaba kondycja, zarobaczenie), 
 limfatyczność (opoje, wypryski, suchość stawów),nakostniaki 
 przygotowanie konia do prezentacji w ręku, współpraca konia z prezenterem. 

 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  

 Warunkiem rozegrania czempionatu rasowego jest uczestnictwo min. 5 źrebiąt w grupie. Czempionem 
w danej rasie zostaje koń który uzyska największą ilość punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o 
wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również 
taka sama, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli i w 
tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje komisja 
sędziowska.   

 Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia klas w wypadku nie zebrania się minimalnych stawek w 
rasie. 

Nagrody 

 Dla 3 najlepszych koni z danej stawki wręczenie pucharów, nagród, dyplomów oraz pamiątkowego flots 
odbędzie się zaraz po zakończeniu oceny danej klasy. Dla pozostałych - flots i dyplomy będą wręczane 
podczas rozliczania nagród finansowych w biurze zawodów. 

 Nagrody finansowe są rozliczanie w ramach: 
o premiowania z puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK 
o z funduszu WZHK Warszawa 

 W ramach premiowania będą rozegrane klasy koni, gdzie jest min. 10, max 15  koni w stawce w danej rasie, 
tj. klaczki pkz roczne, ogierki pkz roczne, klaczki pkz 2 letnie, ogierki pkz 2 letnie, klasa młodzieży szlachetnej 
– łącznie 4 premiowania z puli PZHK i 1 premiowanie z puli WZHK. 

 W ramach każdego premiowania z puli PZHK otrzymujemy do podziału 2000 zł, z których 1000 zł musi trafić 
do ¼ najwyżej ocenionych koni w klasie, a kolejny 1000 zł do podziału na ¾ pozostałych koni biorących udział 
w premiowaniu, oraz dodatkowo dopłata do łącznej kwoty 200 zł z funduszu WZHK Warszawa. 

 Premie mogą być wypłacane wyłącznie konie z paszportami PZHK i tylko właścicielom, którzy są członkami 
WZHK Warszawa oraz opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec Związku. 

 Do premiowania kwalifikuje się 15 najlepszych koni w danej klasie. Pozostałe konie (poza premiowaniem) 
dostaną nagrody finansowe z funduszu WZHK Warszawa 

 Pozostałe klasy koni, które nie biorą udziału w premiowaniu, dostaną nagrody finansowe z funduszu WZHK 
Warszawa 

Katalog:  Sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych/Wojewódzkich 
Związkach Hodowców Koni   oraz w centralnej bazie danych PZHK. 

 

Udział w zawodach/imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację i rozpowszechnianie 
zdjęć z zawodów/imprezy. 


