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PILNE- Komisyjna ocena pokroju i użytkowości 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  

24 września 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 2019r,  

ukończyły 25 m-cy życia na dzień 15 października 2021 r. oraz klaczy starszych, 

które do tej pory nie uczestniczyły w programie prosimy o zgłaszanie klaczy na 

załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 

2021 r. (poniedziałek) wyłącznie na adres  

 
Małopolski Związek Hodowców Koni 

ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków 
e mail: mzhk_krakow@wp.pl lub tel.12/657-02-15, 

 

W przypadku braku wymaganej liczby klaczy tj. min.5 szt. klaczy w typie 

sztumskim i 5 szt. klaczy w typie sokólskim kwalifikacja klaczy nie odbędzie 

się. 

Warunki przygotowania klaczy do próby:  

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

przód/i podawanie nóg, 
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➢ 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 150 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  

 
Prosimy o przygotowanie klaczy do oceny (ocena płytowa na trójkącie-stęp, kłus oraz 

do próby dzielności). 

 
❖ W związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid-19 ocena 

koni odbędzie się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami na 
 dzień 24 .09.2021  

 
 
       Dyrektor MZHK w Krakowie 

       mgr inż. Teresa Pracuch 
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