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 Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, 
że aukcja ogierów - uznawanie ogierów rasy polski koń zimnokrwisty 
odbędzie się w dniu 6 października 2017r. (piątek), na terenie Fundacji 
Klikowska Ostoja Polskich Koni Klikowa - Tarnów ul. Klikowska 304.   

 
Program aukcji: 
   
  do godz.  8 00  - zwózka ogierów 
  godz. 9 00 – polowa próba dzielności, 
  godz. 10 30 - komisyjna ocena ogierów na płycie 
  godz. 13 00 – komisyjna ocena pokroju i użytkowości klaczy 
  typie sokólskim i sztumskim.  

 

Warunki wpisu młodego ogiera rasy zimnokrwistej do księgi  
i dopuszczenie do rozrodu: 

 

• wiek minimum ogiera ukończone 30 miesięcy życia. Jeżeli ogier jest 
młodszy, lecz ukończył już 27 miesięcy i jest bardzo dobrze rozwinięty, 
tj. osiągnął parametry wzrostu i rozwoju określone w programie, może 
być wpisany do ksiag, 

• badania grup krwi ogiera potwierdzające zgodność pochodzenia / 
w tym DNA/, 

• posiadanie orzeczenia lek wet. o przydatności do rozrodu,  
z wynikiem badań w kierunku chorób zakaźnych (nosacizna, zaraza 
stadnicza, niedokrwistość) wystawione przez urzędowego lekarza 
weterynarii lub innego lekarza przez niego upoważnionego, 

• zaświadczenie o szczepieniu przeciwko grypie, podane co najmniej 
dwie dawki szczepionki /odnotowane w paszporcie konie/, 

• poświadczenie zdrowotności ogiera (druk urzędowy) wystawione przez 
lekarza powiatowego, 

• ukończenie wstępnej polowej próby zaprzęgowej na aukcji; 

• ogiery importowane aby otrzymać wpis do księgi koni rasy polski koń 
zimnokrwisty muszą uzyskać 81 pkt bonitacyjnych w tym za kłodę  
14 pkt., kopyta 8 pkt., ruch 16 pkt; 

• Minimalne warunki wpisu ogiera pkz do ksiąg: wzrost 155, obwód 210, 
nadp. 25 oraz punkt.79 pkt.;  



• Optymalne wymiary dla ogierów wieku ok. 30 miesięcy: wysokość  
158-165 cm., obwód nadpęcia 26-28 cm., 

• Ogiery młode muszą spełnić powyższe warunki.  
O ostatecznym wpisie do ksiąg zdecyduje Komisja Aukcyjna. 

Warunki przygotowania ogiera do wystawy – aukcji. 

- pielęgnacja koni (grzywa, ogon, kopyta, sierść), 
- prawidłowo rozczyszczone kopyta /dopuszcza się płaskie podkowy na 

przód/i podawanie nóg, 
- przedstawienie ogiera do wyceny na płycie w pozycji „stój” na skórzanym 

ogłowiu i wodzach, 
- nauczenie i zaprezentowanie ogiera w swobodnym stępie i kłusie na 

„luźnej” wodzy, 
- odpowiedni ubiór prowadzącego, 
- nauczyć ogiera pracy w zaprzęgu w pojedynkę w wozie /obowiązkowa 

próba dzielności ogiera na aukcji/. 
 
Obecność ogiera na wystawie – aukcji obowiązkowa, ogiery nie 
przedstawione na aukcji nie będą wpisane do księgi.  
 
Wycenę ogierów dokona Ogólnopolska Komisja. Orzeczenia komisji są 
ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 
 
Sprawy organizacyjne: 

� opłata organizacyjna za ogiera 70 zł. ogiera. 
� należy zabezpieczyć we własnym zakresie na czas aukcji paszę dla 

ogiera / siano plus paszę treściwą oraz uprząż (szory, chomąto, 
orczyk) do próby uciągu, skórzane ogłowie i wodze oraz kantar  
z mocnymi linkami do wiązania, a także środki do pielęgnacji konia 

� wyżywienie we własnym zakresie.  
 
 
Regulamin przeprowadzania próby dzielności znajduje się w Programie 
Hodowli Koni Zimnokrwistych, od str.22. 
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