
 

 

 

 

 
 

 
 

REGULAMIN 

 

Otwartego Czempionatu Źrebiąt Ras Szlachetnych  

 

KJ Salio, 1 sierpnia 2020 r. 

 

 
 

1. Organizatorami są Tyszko Horses oraz stacja ogierów Cichoń Stallions 

 

 

2. Czempionat odbędzie się na terenie Klubu Jeździeckiego Salio, Besiekierz Rudny 

50, 95-001 Biała. 

 

3. Rozpoczęcie czempionatu planowane jest na godz. 10:00, a szczegółowy plan 

czasowy zostanie podany do publicznej wiadomości po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

4. W czempionacie mogą brać udział źrebięta: 

• ras szlachetnych  

• o rodowodach ujeżdżeniowych i skokowych 

• urodzone w roku 2020 

• zarejestrowane w PZHK lub dowolnej zagranicznej księdze stadnej należącej 

do WBFSH 

 

5. Mając na względzie utrudnienia w procesie rejestracji źrebiąt spowodowane 

epidemią COVID-19, dopuszczone do udziału będą również źrebięta nie posiadające 

jeszcze paszportu – w tym wypadku Hodowca zadeklaruje pochodzenie źrebięcia w 

przesłanym wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczeniu. 

 

6. Źrebięta będą oceniane w dwóch grupach: 

a) źrebiąt o rodowodach ujeżdżeniowych 

b) źrebiąt o rodowodach skokowych 



 

 

 a w każdej grupie prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla klaczek i ogierków. 

7. Źrebięta oceniane zostaną w skali do 10 punktów ( z dokładnością do 0,5 pkt) a pod 

uwagę Komisja sędziowska brać będzie: 

• typ 

• budowę 

• ruch 

• wrażenie ogólne (kondycja, limfatyczność, przygotowanie do prezentacji) 

 

8. W pierwszym wejściu każde ze źrebiąt ocenione zostanie indywidualnie podczas 

prezentacji w stój oraz w ruchu przy matce na trójkącie. Po dokonaniu oceny Komisja 

wskaże, czy dane źrebię zaklasyfikowane jest do ringu finałowego.  

 

Źrebięta zaklasyfikowane do ringu finałowego prezentowane są ponownie przed 

Komisją, która po dokonaniu oceny porównawczej wskazuje Czempiona oraz I i II 

V-ce Czempiona. 

 

Źrebięta, które uzyskały tytuły Czempionów, prezentowane są wspólnie w ringu, a 

Komisja dokonuje wyboru Superczempiona Otwartego Czempionatu Ras 

Szlachetnych 2020. 

 

9. Konie powinny by prezentowane przed komisją przez schludnie ubranego prezentera. 

Klacz powinna być pokazywana w ręku, prowadzona na ogłowiu, a źrebię przy niej 

bez kantarka. Klacz musi mieć umieszczony przy ogłowiu numer katalogowy. 

 

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

niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu. 

 

11. Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania    

  koni jest zabronione podczas trwania pokazu. 

 

12.  Wpisowe wynosi 200 zł. Koszt udostępnienia boksu w dniu 1 sierpnia to dodatkowo 

50 zł, organizator słomę, nie zapewnia żłobów ani wiader. 

 

13.  Celem zgłoszenia źrebięcia do udziału w Czempionacie należy przesłać wstępne 

zgłoszenie mailowo na adres: czempionat.zrebiat@gmail.com 

Po otrzymaniu zgłoszenia organizator prześle do Hodowcy formularz zgłoszeniowy 

oraz wzór oświadczenia dot. pochodzenia dla źrebiąt nie posiadających paszportu. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 lipca 2020 r. 

14.  Dla przyjęcia zgłoszenia konieczne jest dokonanie wpłaty na konto MM Brothers 

sp. z o.o., nr konta PKO BP: 72 1020 2368 0000 2602 0528 4015 

15. Czempionat będzie transmitowany na żywo przez Świat Koni / ClipMyHorse PL. 



 

 

16. Wszyscy uczestnicy otrzymają flots oraz upominki od partnerów wydarzenia. 

17.  Pula nagród w Czempionacie wynosi minimum 50.000 zł, a rozkłada się 

następująco: 

 Źrebięta o rodowodach 

ujeżdżeniowych 

Źrebięta o rodowodach 

skokowych 

 Ogierki Klaczki Ogierki Klaczki 

Superczempion Darmowa stanówka w sezonie 2021 dowolnym ogierem skokowym lub ujeżdżeniowym z 

oferty Deckstation Schockemӧhle / Helgstrand Dressage / Cichoń Stallions 

Czempion Bezpłatny udział w 

uznawaniu ogierów 

AES w roku 2022 

lub 2023  

Darmowa stanówka 

w sezonie 2021 

dowolnym ogierem 

ujeżdżeniowym z 

oferty Cichoń 

Stallions  

Zestaw suplementów 

od firmy HippoVet+ 

Darmowa stanówka 

w sezonie 2021 

dowolnym ogierem 

ujeżdżeniowym z 

oferty Cichoń 

Stallions  

Zestaw suplementów 

od firmy HippoVet+  

Bezpłatny udział w 

uznawaniu ogierów 

AES w roku 2022 

lub 2023  

Darmowa stanówka 

w sezonie 2021 

dowolnym ogierem 

skokowym z oferty 

stacji ogierów Verso 

La Natura  

Zestaw suplementów 

od firmy HippoVet+ 

Darmowa stanówka 

w sezonie 2021 

dowolnym ogierem 

skokowym z oferty 

stacji ogierów Verso 

La Natura  

Zestaw suplementów 

od firmy HippoVet+ 

 

I V-ce 

Czempion 

50% zniżki na 

stanówkę w sezonie 

2021 dowolnym 

ogierem 

ujeżdżeniowym z 

oferty Cichoń 

Stallions  

Zestaw suplementów 

od firmy Yarrowia 

Equinox 

 

50% zniżki na 

stanówkę w sezonie 

2021 dowolnym 

ogierem 

ujeżdżeniowym z 

oferty Cichoń 

Stallions  

Zestaw suplementów 

od firmy Yarrowia 

Equinox 

 

Darmowa stanówka 

w sezonie 2021 

dowolnym ogierem 

skokowym z oferty 

Cichoń Stallions  

Zestaw suplementów 

od firmy Yarrowia 

Equinox 

 

Darmowa stanówka 

w sezonie 2021 

dowolnym ogierem 

skokowym z oferty 

Stajni Ogierów 

Bonin 

Zestaw suplementów 

od firmy Yarrowia 

Equinox 

 

II V-ce 

Czempion 

25% zniżki na 

stanówkę w sezonie 

2021 dowolnym 

ogierem 

ujeżdżeniowym z 

oferty Cichoń 

Stallions  

25% zniżki na 

stanówkę w sezonie 

2021 dowolnym 

ogierem 

ujeżdżeniowym z 

oferty Cichoń 

Stallions  

Darmowa stanówka 

w sezonie 2021 

dowolnym ogierem 

skokowym z oferty 

Wechta Equestrian  

Darmowa stanówka 

w sezonie 2021 

dowolnym ogierem 

skokowym z oferty 

Wechta Equestrian 

 

                                    



 

 

 

18. Wydarzeniu towarzyszyć będzie rejestracja i premiowanie źrebiąt w księdze AES – 

kontakt: Joanna Rosicka-Tyszko, tel. 516 005 225 

19.  Dla źrebiąt po ogierach z oferty Cichoń Stallions, Deckstation Schockemӧhle i 

Helgstrand Dressage udział w Czempionacie stanowić będzie kwalifikację do aukcji 

źrebiąt Cichoń Foals Auction 2020 – kontakt: Mateusz Cichoń, tel. 606 189 090 

20.  Kontakt w sprawach organizacyjnych: 

mailowo: czempionat.zrebiat@gmail.com 

telefonicznie: 515 606 189 

 

 

 


