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CZEMPIONAT HODOWLANY KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ 

Premiowanie koni z Funduszu Hodowlanego PZHK 

                                  29 maja 2021 – Ośrodek Jeździecki EQUISTRO Wierzawice 

 

Termin i miejsce imprezy: 

 

29 maja 2021 r. Wierzawice 173 k/ Leżajska   /sobota / 

    http://equistro.com.pl/ 

 

Patronat Honorowy: 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Organizatorzy: 
 

Ośrodek Jeździecki Equistro Wierzawice 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie 

 

Konie /z warunkami wpisu do Księgi Głównej koni rasy małopolskiej lub wpisane / 
 

 Klasa I    -  ogiery roczne 

 Klasa II   -  klacze roczne 

 Klasa III  -  klacze dwuletnie 

 Klasa IV  -  klacze trzyletnie 

 Klasa V   -  klacze czteroletnie i starsze/maks.7-letnie / 

 

Komisja Sędziowska 3 osobowa  
 

 

PROGRAM CZEMPIONATU  

29 maja  2021 /sobota/ 

 

 do godz. 8:00   – zwózka koni i przyjazd ekip 

 9:00      – odprawa techniczna  

 9:30    – klasa I- ocena ogierków rocznych na płycie i w korytarzu 

 10:45    – klasa II- ocena klaczy rocznych na płycie i w korytarzu 

 12:00    – klasa III- ocena klaczy dwuletnich na płycie i w skokach luzem 

 13:45    – ocena klaczy trzyletnich na płycie i w skokach luzem 

 15:00    – przerwa 

 15:30    – ocena klaczy czteroletnich i starszych na płycie – wybór czempionki 

 16:15   – ogłoszenie wyników i nagradzanie czempionów w poszczególnych klasach  

 16:45   – wybór najlepszego konia  „Best in Show”  

 17:00    – zakończenie pokazu 

 

http://equistro.com.pl/
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Warunki weterynaryjne: 
 

 wszystkie konie biorące udział w pokazie musza posiadać paszport PZHK; 

 wszystkie konie musza posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie wpisane do 

paszportu (minimum szczepienie podstawowe); 

 środki transportu koni powinny być poddane dezynfekcji 

 stosowne dokumenty należy złożyć przed pokazem w biurze zawodów   

 

Warunki techniczne: 

 opłata  za boks od 1 konia 100 zł /płatne na odprawie technicznej/ 

 limit koni w czempionacie  - ok 35  sztuk 

 organizator zapewnia miejsca w boksach dla koni uczestniczących w Czempionacie w dniu 29 maja 

2021r. (ilość boksów ograniczona). Boksy otwarte od godz. 6:00  do godz. 20:00)\ 

 istnieje możliwość przywiezienia koni dzień wcześniej  tj. 28  maja po uzgodnieniu z organizatorem w 

celu zapoznania koni z korytarzem i obiektem oraz za dodatkową opłatą za boks 

 dla koni zapewniona jest wyłącznie słoma i woda, siano i pasza treściwa we własnym 

zakresie,ewentualnie możliwość zakupu u gospodarza 

 

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach. 

 

Nagrody: 

 Czempiony i wiceczempiony  w poszczególnych klasach otrzymują trofea , przewiduje się premie  

z MRiRW  

 Właściciele trzech pierwszych koni w klasie otrzymują nagrody i flot`s ufundowane przez 

organizatorów. 

 Wszystkie konie 1 i 2 letnie uczestniczące w czempionacie objęte będą premią z Funduszu 

Hodowlanego PZHK /po zatwierdzeniu na 2021 rok /.Premie wypłacane będą wyłącznie 

właścicielom koni, którzy są członkami OZHK /WZHK i nie mają zaległości w bieżących opłatach . 

 

Klasa będą  rozgrywana w przypadku zgłoszenia minimum 5 koni, w przypadku zgłoszenia 

mniejszej liczby koni, klasy będą połączone lub nie będą rozegrane. 

 Wybór czempiona i wiceczempiona odbędzie się jeżeli w klasie będzie ocenianych przynajmniej  5 koni.  

 

Zasady organizacyjne i system sędziowania klas w ręku – na płycie 

 W pokazie mogą brać udział tylko konie hodowców-członków Okręgowych i Wojewódzkich 

Związków Hodowców Koni.  

 Prowadzący konie powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić w trakcie prezentacji koni, ubrań 

posiadających jakiekolwiek ogłoszenia oraz informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie 

prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela.  

 Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest 

pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni 

w pokazie, którą należy złożyć w biurze pokazu przed jego rozpoczęciem. 

 Podczas oceny w ręku konie roczne muszą być prezentowane w kantarach skórzanych lub ogłowiach 

pokazowych bez wędzidła oraz bez zaciskającego łańcuszka. 

 Podczas oceny w korytarzu konie roczne muszą być prezentowane  w kantarach. 

 Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach z wędzidłem podczas 

wszystkich etapów oceny. 
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 Komisja ma prawo odmówić oceny konia  nieprzygotowanego do pokazu (np. ma niewłaściwe 

ogłowie), kulawego lub zranionego. 

 Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest 

zabronione podczas trwania pokazu. 

A/ Konie roczne –rywalizacja odbywa się w następujących klasach : 

 I - Ogierki roczne 

II-  klacze roczne  

A I / Ocena w ręku 
 konie wprowadzane są na trójkąt kłusem, następnie oceniane są w pozycji „stój”, a na koniec  

w stępie. 

 konie oceniane są pod względem typu, poprawności budowy i ruchu. 

 każdy koń oceniany jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą 

porozumiewać się podczas sędziowania  

 system punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):  

 

Oceniane elementy Punkty (max) Przelicznik Razem (max) 

TYP 10 x 1,5 15 

GŁOWA, SZYJA, 

KŁODA 
10 x 1 10 

NOGI I KOPYTA 10 x 1,5 15 

STĘP W RĘKU 10 x 1 10 

 

RAZEM średnia ocen 3 sędziów 50 

 

 liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na 

tabliczkach. oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech 

sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów.  

 

 

A  II / Ocena ruchu luzem w korytarzu 

 ogierki i klaczki roczne oceniane są podczas swobodnego ruchu w galopie i kłusie; 

 każdy koń oceniany jest indywidualnie przez dwóch niezależnych sędziów, których oceny są 

sumowane i podawane jako ostateczny wynik;  

 system punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt): 
 

Oceniane 

elementy 
Cechy podlegające ocenie 

Punkty 

(max) 
Przelicznik 

Razem 

(max) 

GALOP 

LUZEM 

energia, regularność, rozluźnienie, 

elastyczność stawów, lekkość przodu, 

zaangażowanie i podstawienie zadu 

10 x 1,5 15 

KŁUS 

LUZEM 

energia, regularność, rozluźnienie, zginanie 

kończyn, długość wykroku, praca zadu 
10 x 1 10 

RAZEM suma ocen 2 sędziów (2 x 25) 50 
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Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego 

konia jest średnia punktów przyznanych przez niezależnych sędziów lub oceną końcową będzie jedna 

wspólna ocena - maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony 

przez jednego z członków komisji oceny. 

 

A III / Wybór czempionów w klasach I –II 

 

Czempion ogierów rocznych i czempion klaczy rocznych wybierani są na podstawie oceny końcowej 

czempionatu, którą stanowi suma punktów uzyskanych w klasach w ręku (max 50 pkt.) i w korytarzu (max. 

50 pkt.) czyli maksymalnie 100 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu 

zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u 

wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w korytarzu 

(kłus i galop łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego 

miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów. 

 

 

B / Konie dwu i trzyletnie  

Klasa III - klacze dwuletnie  

Klasa IV – klacze trzyletnie  

 

B I / Ocena w ręku 

 konie wprowadzane są na trójkąt kłusem, następnie oceniane są w pozycji „stój”, a na koniec  

w stępie. 

 konie oceniane są pod względem typu, poprawności budowy i ruchu. 

 każdy koń oceniany jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą 

porozumiewać się podczas sędziowania  

 system punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):  

 

Oceniane elementy Punkty (max) Przelicznik Razem (max) 

TYP 10 x 1,5 15 

GŁOWA, SZYJA, 

KŁODA 
10 x 1 10 

NOGI I KOPYTA 10 x 1,5 15 

STĘP W RĘKU 10 x 1 10 

 

RAZEM średnia ocen 3 sędziów 50 

 

 Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na 

tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech 

sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów.  

 

 

B II / Ocena skoków i ruchu luzem w korytarzu 
 

 Warunki techniczne korytarza do skoków luzem: 

Wskazówka w odległości ok. 6 m od ściany/zakrętu – 3 m – krzyżak – 6,8 m – stacjonata – 10,8 m – 

doublebarrem W odległości 20 cm przed stacjonatą i doublebarrem na ziemi leżą pojedyncze drągi. 

W przypadku koni nadmiernie rozpędzających się w korytarzu, Komisja może zadecydować o 

położeniu dodatkowej/ych deski/ek między stacjonatą a doublebarrem. Konie mogą pokonać 

korytarz max. 5-krotnie (w tym: 2x przy minimalnej wysokości ostatniej przeszkody, 1 x przy 

średniej wysokości, 2x przy najwyższej wysokości), chyba że komisja zadecyduje inaczej. 
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Maksymalne wysokości przeszkód dla poszczególnych grup wiekowych: 

105 cm – konie 2-letnie 

115 cm – konie 3 letnie 

Komisja sędziowska może podjąć decyzję o zmianie odległości i wysokości przeszkód. 

 Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez dwóch niezależnych sędziów, których oceny są 

sumowane i podawane jako ostateczny wynik. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz 

jednego z członków Komisji Oceny 

 System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt): 

 

Oceniane 

elementy 

Cechy podlegające ocenie sędziego  

ujeżdżeniowego 

Punkty 

(max) 
Przelicznik 

Razem 

(max) 

GALOP 

LUZEM 

energia, regularność, rozluźnienie, elastyczność 

stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i 

podstawienie zadu 

10 x 1 10 

KŁUS 

LUZEM 

energia ,regularność, rozluźnienie, długość 

wykroku ,praca zadu 
10 x 1,5 15 

RAZEM suma ocen 2 sędziów  ( 2 x 25) 50 

 

 

Oceniane 

elementy 

Cechy podlegające ocenie sędziego  skokowego Punkty 

(max) 
Przelicznik 

Razem 

(max) 

GALOP 

LUZEM 

energia, regularność, rozluźnienie, elastyczność 

stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i 

podstawienie zadu 

10 x 1 10 

SKOKI 

LUZEM 

sposób podejścia do przeszkody; siła odbicia; 

szybkość oderwania i ułożenie prz. nóg; ułożenie 

głowy, szyi, kłębu, kłody; elastyczność grzbietu; 

otwarcie zadu; dynamika skoku; szybkość 

powrotu do równowagi po skoku; możliwości 

skokowe 

10 x 1,5 15 

RAZEM                                       suma ocen 2 sędziów  ( 2 x 25) 50 
 

Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego 

konia jest średnia punktów przyznanych przez niezależnych sędziów lub oceną końcową będzie jedna 

wspólna ocena - maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony 

przez jednego z członków komisji oceny. 

 

B  III / Wybór czempionów w klasach III–IV 

 

Czempion klaczy dwuletnich i czempion klaczy trzyletnich  wybierani są na podstawie oceny końcowej 

czempionatu, którą stanowi suma punktów uzyskanych w klasach w ręku (max 50 pkt.) i w korytarzu (max. 

50 pkt.) czyli maksymalnie 100 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu 

zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u 

wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w korytarzu 

(kłus i galop łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego 

miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów. 
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Czempionem w klasie V zostanie klacz która uzyskała najwyższą ocenę na płycie   

W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje wyższa liczba punktów przyznana 

za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu 

pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch (kłus i stęp łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny 

sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie 

sędziów. 

 

Wybór „Best in Show": 
 

Czempiony z poszczególnych klas rywalizować będą o tytuł Najlepszego Konia Pokazu – „Best in Show”,                  

a o ostatecznej klasyfikacji decyduje pisemne głosowanie sędziów. 

 

Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie 

odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie 

trwania czempionatu.  

Zgłoszenia koni na czempionat należy dokonać do dnia 24maja br. (poniedziałek)  

na załączonym formularzu 

 

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z biurem OZHK w Rzeszowie /17/ 852-74-94 lub  

z prezesem Ośrodka Equistro w Wierzawicach  Panem Pawłem Guzy tel. 661940230 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian dotyczących przebiegu Czempionatu.   

Organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom satysfakcji z prezentacji i z oceny koni na Czempionacie.  

 

 

        Marek Gibała 

        Dyrektor OZHK w Rzeszów 


