
 
 
 

Regulamin Czempionatu Źrebiąt i Młodych Koni 

CICHOŃ YOUNGSTERS SELECTION 2020 

5 września 2020 r. 
 

 

 

1. Organizatorem jest stacja ogierów Cichoń Stallions, a partnerami wydarzenia 

Helsgtrand Dressage i Deckstation Schockemӧhle. 

 

2. W czempionacie mogą brać udział: 

• źrebięta przy matkach urodzone w roku 2020 

• konie roczne (ur. w 2019 r.) 

• konie dwuletnie (ur. 2018 r.) 

 

pochodzące po ogierach z oferty Cichoń Stallions, Deckstation Paul Shockemöhle, 

Helgstrand Dressage. 

 

3. Katalog uczestników czempionatu zostanie sporządzony na podstawie danych 

przesłanych przez hodowców. 

 

4. Źrebięta i konie starsze będą oceniane i klasyfikowane w 2 oddzielnych klasach: 

ogierków i klaczek, z podziałem na ujeżdżeniowe i skokowe. Warunkiem utworzenia 

odrębnej klasyfikacji jest zgłoszenie do danej grupy min. 3 uczestników. 

 

5. Źrebięta oceniane zostaną w skali do 10 punktów z dokładnością do 0,5 pkt - za typ, 

budowę, ruch ( stęp/kłus), ogólne wrażenie, razem 40 pkt. 

 

6. Konie roczne i dwuletnie będą oceniane za typ, budowę, stęp, kłus i galop. W skali 

od 1 – 10 pkt z dokładnością do 0,5 pkt. Konie będą prezentowane w następujący 

sposób: w stój, stęp w ręku, kłus i galop - luzem. Ocena stępa nastąpi na końcu, po 

prezentacji konia w kłusie i galopie luzem.  

 

Obowiązująca skala ocen:  

Skala ocen 

10 pkt - doskonała 5 pkt - mierna 

 9 pkt – bardzo dobra 4 pkt – niedostateczna 

 8 pkt - dobra 3 pkt  - prawie zła 

 7 pkt - zadowalająca 2 pkt - zła 

 6 pkt - dostateczna 1 pkt – bardzo zła 



 

7. W elemencie „wrażenie ogólne" przy ocenie źrebiąt będą brane pod uwagę: 

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

- kondycja (otłuszczenie, słaba kondycja, zarobaczenie, choroby skórne), 

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

- przygotowanie konia do prezentacji w ręku, współpraca konia z prezenterem 

 

W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje w pierwszej kolejności ocena za 

typ, następnie za ruch, budowę i wrażenie ogólne.  

 

8. Konie powinny by prezentowane przed komisją przez schludnie ubranego 

prezentera, mile widziany strój biały. Klacz prezentowana ze źrebięciem powinna być 

pokazywana na ogłowiu, a źrebię bez kantarka przy niej. Właściciel koni odpowiada 

za pokazanie swoich koni w ręku. Istnieje możliwość skorzystania z fachowej pomocy 

po dokonaniu indywidualnych ustaleń w tym zakresie z organizatorem. 

 

9. Konie roczne mogą być prezentowane na eleganckich kantarkach. Konie dwuletnie 

na ogłowiach z odpinanymi wodzami.  

 

10. Oceny dokonuje komisja powołana przez organizatora w której skład wejdzie 

przynajmniej jeden sędzia zagraniczny.  

 

11. Po prezentacji komisja ustala jedną wspólną ocenę za każdy element, po czym 

komentuje oceny przez mikrofon. 

 

12. Po czempionacie zostanie sporządzony oficjalny protokół z ocenami i klasyfikacją, 

który zostanie podany do publicznej wiadomości. 

 

13. Organizator przewiduje nagrody za zdobycie tytułu Czempiona i Wiceczempiona i 

II Wiceczempiona Ogierków i osobno Czempionki, Wiceczempionki i II 

Wiceczempionki Klaczek w każdej kategorii z zastrzeżeniem pkt 4. 

 

14. Pula nagród wynosi min. 12.000 zł, a ich szczegółowy rozkład pomiędzy 

poszczególne kategorie zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

Nagrodą dodatkową dla najwyżej ocenionego źrebięcia, konia rocznego oraz najwyżej 

ocenionego konia dwuletniego, bez względu na płeć i przeznaczenie, jest możliwość 

udziału w wieczornej aukcji Cichoń Foals Auction 2020. 

 

Ponadto dla wszystkich uczestników przewidziane są flo, a dla najlepszych szarfy i 

puchary. 

 

15.  Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest kulawy, zraniony, 

niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu. 

 

16. Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego 

pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu. 

 



17. Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni 

oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki, uszczerbki na 

zdrowiu ludzi i koni oraz szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w 

czasie trwania czempionatu.  

 

18. Właściciele koni oraz osoby zajmujące się prezentacją i obsługą koni biorą udział 

w czempionacie na własną odpowiedzialność. 

 

19. Organizator zapewnia siano i słomę przez cały okres pobytu na jego terenie. 

 

20. Organizator nie zapewnia żłobów ani wiader. 

 

21. Wpisowe za udział w Czempionacie wynosi 150 zł od źrebiąt i 200 zł od koni 

rocznych i dwuletnich, we wpisowym zawiera się opłata za boks udostępniony w 

dniach 4-5 września, płatne na konto Organizatora: 

 

MM Brothers sp. z o.o. 

72 1020 2368 0000 2602 0528 4015 

 

w tytule przelewu podając imię konia i dane zgłaszającego.  

 

22. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres: czempionat.zrebiat@gmail.com 

do dnia 28 sierpnia 2020 r. 

W odpowiedzi na zgłoszenie wstępne otrzymacie Państwo formularz 

zgłoszeniowy, celem wprowadzenia wszystkich danych zgłaszanego konia. 

 

23. Na wszelkie pytania odpowiemy mailowo lub telefonicznie pod nr 515606189. 


