
MAŁOPOLSKI ZWI ĄZEK HODOWCÓW KONI 

W KRAKOWIE  
 

ul. K. Wallenroda 59/104, 30 – 867 Kraków 
tel./012 6570225 

  NIP 676-10-32-726   REGON 001066320 
BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001 

e-mail: mzhk_krakow@wp.pl  
      
L.dz. H. I / 190 /2019 Kraków, dn. 12.08.2019 r 

  
 

PILNE- Komisyjna ocena pokroju i u żytkowo ści klaczy  
w typie sztumskim i sokólskim. 

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, 

że Komisyjna kwalifikacja klaczy do programu ochrony zasobów 

genetycznych w typie sokólskim / sztumskim odbędzie się w dniu 4 

października 2019 w Klikowej – Tarnów ul Klikowska 304.  
 
Program aukcji i kwalifikacji klaczy : 
   
       do godz.  9:00  - zwózka klaczy  
    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.  
 

Wszystkich Hodowców, którzy posiadają klacze rocznik 2017r,  
ukończyły 25 m-cy życia na dzie ń 15 października 2019 r.  oraz klaczy starszych, 
które do tej pory nie uczestniczyły w programie prosimy o zgłaszanie klaczy na 

załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 

2019 r. (piątek) wyłącznie 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: mzhk_krakow@wp.pl  
 
W przypadku braku wymaganej liczby klaczy tj. min.5  szt. klaczy w typie 
sztumskim i 5 szt. klaczy w typie sokólskim kwalifi kacja klaczy nie odb ędzie 
się. 

Warunki przygotowania klaczy do próby:  

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

przód/i podawanie nóg, 



� przedstawienie klaczy do wyceny na płycie w pozycji „stój” na skórzanym 
ogłowiu i wodzach, 

� nauczenie i zaprezentowanie klaczy w swobodnym stępie i kłusie na 
„luźnej” wodzy, 

� odpowiedni ubiór prowadzącego. 
� Podnoszenie wszystkich nóg  

 
Sprawy organizacyjne: 

� opłata organizacyjna od klaczy 100 zł.  
� należy zabezpieczyć we własnym zakresie na czas kwalifikacji paszę 

dla klaczy /siano plus paszę treściwą), skórzane ogłowie i wodze 
oraz kantar z mocnymi linkami do wiązania, a także środki do 
pielęgnacji konia 

� wyżywienie we własnym zakresie.  
 
Program Ochrony na stronie Instytutu Zootechniki -PIB 
http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie/programy-ochrony  
 
Po 1 stycznia 2017r. bez oceny komisyjnej, o której mowa, będą mogły być 
wymieniane tylko klacze wprowadzane na miejsce wycofywanych ze względu na 
działanie siły wyższej: upadki, wybrakowanie z hodowli ze względu na choroby.  
W takim przypadku przy wycofaniu klaczy będzie konieczne zaświadczenie lekarza 
wet. o niezdolności do uczestnictwa w programie (np. bezpłodność) lub 
zaświadczenie odbioru padliny. Wprowadzana na zamianę klacz będzie wstępnie 
oceniana przez OZHK/WZHK i kwalifikowana warunkowo do czasu przedstawienia 
jej na jednym z przeglądów lub wystaw, o których mowa wyżej. Klacze wymieniane z 
innych powodów (sprzedaż, decyzja hodowcy, wymiana ze względu na selekcję 
stada, itd.) będą musiały być wcześniej poddane ocenie komisyjnej na przeglądach 
jesiennych lub wiosennych. 
Prosimy o przygotowanie klaczy do oceny (ocena płytowa na trójkącie-stęp, kłus oraz 
do próby dzielności). 
 
       Dyrektor MZHK w Krakowie 
       mgr inż. Teresa Pracuch 


