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Dotyczy: zasadniczej próby dzielno ści ogierów rasy polski ko ń zimnokrwisty  
 
 Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje, że zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prowadzenia księgi rasy polski koń zimnokrwisty ogiery,  
w wieku 4 – 6 lat, muszą zostać poddane obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej. 
 

Zasadnicza próba dzielno ści ogierów 4 letnich i starszych odb ędzie si ę 
w dniu 13 pa ździernika 2017 roku /pi ątek/ o godz. 10 00 w Tarnowie –Klikowa 
 – ul. Klikowska 304. 
 

Ogier, który nie zdał próby, mo że powtórzy ć ją jeszcze raz, w okresie do 
jednego roku. Ogiery które uko ńczyły 6 rok życia, nie maj ące zaliczonej zasadniczej 
próby dzielno ści nie b ędą miały przedłu żonej licencji do u żyłkowania rozpłodowego 
na sezon 2018 oraz nie otrzymaj ą druków świadectw pokrycia klaczy.  W przypadku 
dalszego u żywania ogiera w rozrodzie, potomstwo b ędzie nieuznane za hodowlane.  

 
Ogiery należy dowieść własnym transportem w dniu 13 października br.(piątek) do godz.  
9 – tej (mo żna ogiery przywie ść w dniu 12.10.2017r. po wcze śniejszym zgłoszeniu).  
 
Wystawca zobowi ązany jest przedstawi ć wraz z ogierem /pod rygorem/ wykluczenia 
z próby dzielno ści nast ępujące dokumenty:  
 
1. paszport hodowlany ogiera z wpisem aktualnych szczepień przeciwko grypie. 
2. licencję ogiera 
3. poświadczenie zdrowotności ogiera (druk urzędowy) wystawione przez lekarza 

powiatowego.  
4. Potwierdzenie dezynfekcji, środka transportu (odnotowane w książce pojazdu).  
 
Sprawy organizacyjne:  

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

plus pasz ę treściw ą oraz uprz ąż (szory, chom ąto, orczyk) do próby uci ągu, 
skórzane ogłowie i wodze oraz kantar z mocnymi linkami do wiązania, a także 
środki do pielęgnacji konia 

� wyżywienie we własnym zakresie.  
 

Regulamin przeprowadzania próby dzielno ści znajduje si ę w Programie Hodowli 
Koni Rasy Zimnokrwistych. 
 

Zasady przeprowadzania zasadniczej próby dzielno ści zaprz ęgowej koni rasy 
polski ko ń zimnokrwisty znajduj ą się na stronie www.ozhk.pl . (program hodowlany 
koni rasy polski ko ń zimnokrwisty). 
 
Zgłoszenia ogiera /ów/ nale ży dokona ć najpó źniej do dnia 11 pa ździernika 2017r. do 
MZHK w Krakowie: tel. 12 657-02-25 lub e-mail rospond_ozhk@wp.pl. 


