
REGULAMIN 
z nagradzania źrebi ąt rocznych i dwuletnich w typie 

szlachetnym oraz źrebi ąt w typie szlachetnym pod matkami 
rasy małopolskiej i polski ko ń szlachetnej półkrwi. 

 
Organizator:  
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie 
  Gospodarstwo Rolne – Elżbieta i Stanisław Gądek  
 
Współorganizatorzy:  
Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 
 
Data i miejsce:  
23 października 2012 r. – Ujście Jezuickie obok posesji Państwa Elżbiety i 
Stanisław Gądek. 
 
Program oceny źrebiąt. 
 
Wtorek 23.10.2012r.  

do godz. 10 00 – zwózka koni  
     godz. 10 30 – odprawa techniczna  
     godz. 11 00 – ocena płytowa  
 

Zgłoszenia  do nagradzania źrebi ąt prosimy składa ć według zał ączonego 
formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15. 10.2012 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 
e mail pasiut_ozhk@wp.pl:  

 
Ustala si ę:  

• wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 10 PLN na pokrycie kosztów 
organizacyjnych (opłata wpisowego w dniu oceny )  

• opłata za stanowisko – 10 PLN / za konia  
• siano, owies, słomę należy przywieźć we własnym zakresie. 

 
REGULAMIN 

 
1. Katalog koni wystawianych w wystawie sporządzony jest przez 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w oparciu o dane 
zawarte w bazie koni PZHK. 

2. W wystawie mogą brać udział źrebięta roczne i dwuletnie ras 
małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, oraz źrebięta 
w/w ras pod matkami, które spełniają rodowodowe warunki wpisu 
do księgi. 

Konie będą oceniane w następujących klasach:  



I. ogiery roczne w typie szlachetnym, 
II. ogiery dwuletnie w typie szlachetnym, 
III. klacze roczne w typie szlachetnym, 
IV. klacze dwuletnie w typie szlachetnym, 
V. źrebięta w typie szlachetnym pod matkami. 

3. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 
3-5 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i 
podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, 
nie przewiduje się odwołań. 

4. Ocena źrebiąt z roczników 2010 - 2012. 
I. ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,  
II. źrebięta roczne i dwuletnie prezentowane są w ręku, 
III. źrebięta pod matkami prezentowane są w ręku, puszczone luzem 

lub przypięte do matki, 
IV. w ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 5 pkt. za 

następujące elementy (z dokładnością do 0,5 pkt.):  

� typ, 
� pokrój, 
� ruch (stęp, kłus), 
� zdrowie. 
 

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje 
najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za: 

• typ 
• pokrój 

O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny. 
 

5. Konie w klasach I – V 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  

 
6. Przeprowadzanie koni w r ęku: 

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

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

3. Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.  
4. Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera.  



5. Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć 
pysk lub podnieść nogę konia.  

6. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie.  
7. Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu 

ringu) będą wykluczone z pokazu.  
8. Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni.  
9. Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie 

automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie.  
 

7.  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. 

 
8. Okrucie ństwo 

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 pokazu. 

 
Uprzejmie prosimy o przygotowanie koni do wystawy p od wzgl ędem 

kondycyjnym i piel ęgnacyjnym oraz przygotowanie koni do prezentacji w 
ruchu – st ępie, kłusie i umiej ętne ustawienie konia do oceny płytowej. 

 


