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      w.g. rozdzielnika (przeczytać uważnie) 
 

 

Dotyczy: zasadniczej próby dzielności ogiera/ów/ rasy polski koń 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 dzielności ogierów 4 letnich i starszych odbędzie się w dniu  

6 października 2020 roku /wtorek/ o godz. 10 00 w Tarnowie -Klikowa 

 – ul. Klikowska 304. 
 

W związku z zagrożeniem epidemicznym MZHK w Krakowie przedstawia  
w załączeniu warunki organizacji i przeprowadzenia na terenie Klikowe,  
w zasadniczej próbie dzielności koni rasy polski koń zimnokrwisty Organizator 

zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w warunkach uczestnictwa lub 
odwołania próby. 

 
Ogier, który nie zdał próby, może powtórzyć ją jeszcze raz, w okresie do 

jednego roku. Ogiery które ukończyły 6 rok życia, nie mające zaliczonej 

zasadniczej próby dzielności nie będą miały przedłużonej licencji do 
użyłkowania rozpłodowego na sezon 2021 oraz nie otrzymają druków świadectw 
pokrycia klaczy. W przypadku dalszego używania ogiera w rozrodzie, potomstwo 

będzie nieuznane za hodowlane.  
Ogiery należy dowieść własnym transportem w dniu 6.10.2020r. (wtorek) do godz. 

9 – tej (można ogiery przywieść w dniu 5 października 2020 po wcześniejszym 
zgłoszeniu). 
 

Wystawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ogierem: 
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).  
 
Warunki uczestnictwa:, 

1. Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Programem hodowlanym 
koni rasy polski koń zimnokrwisty: https://www.pzhk.pl/wp-

content/uploads/pr-hodow-z-2020-08-10.pdf 
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2. Konie na próbę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę 

treściwą (owies i siano). Słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Istnieje 
możliwości zakupu siana 1 kostka/ 5 zł. 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 

3.  Koszt transportu i wyżywienie we własnym zakresie 

 
4. warunki uczestnictwa: 

opłata organizacyjna od konia wynosi 50 PLN, (opłatę wpisową prosimy 
uregulować do dnia 2 października 2020r. na konto Małopolskiego 
Związku Hodowców Konia w Krakowie: BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 

8154 0001. Opłata organizacyjna jest obowiązkowa i przepada w 
przypadku nie stawienia się na próbę dzielności. 
 

➢ opłata za przeprowadzenie próby dzielności-40 PLN oraz 5 PLN za 
wydanie zaświadczenia o zaliczonej próbie dzielności. 

 
Do dyspozycji uczestników podczas całej próby dzielności będzie: lekarz, weterynarz. 
Powstałe koszty ponoszą uczestnicy. 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na czas próby dzielności. 
 

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po telefonicznym ustaleniu z 

Panią Małgorzatą Bacą. 796-084-015 

Od uczestników wymaga się zawarcia stosownego, pełnego ubezpieczenia NNW 

na czas udziału w próbie. 

5. Konie nie mogą być nosicielami wirusów i muszą pochodzić ze zdrowych 

stad. Muszą być szczepione przeciwko grypie (wpis do paszportu) według 
następującego schematu: 

➢ szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia 

szczepienia, drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie 
później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia. 

➢ szczepienie przypominające – co najmniej 12 miesięcy od ostatniego 

szczepienia żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć 
później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody. 

 
Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie zostaną 
dopuszczone do udziału w próbie 

 
 
         Dyrektor MZHK w Krakowie 

         mgr. inż Teresa Pracuch 
 


