
PROPOZYCJE – Regulamin 
 

„Święto Konia Małopolskiego” w ramach którego odbędzie się 
„XV Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej” 

 
XV Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej pod nazwą  

"Święto Konia Małopolskiego", dla rocznych i dwuletnich ogierów/klaczy i klaczy 
trzyletnich oraz sysaków wpisanych lub spełniających warunki wpisu do księgi głównej 
koni rasy małopolskiej. 
 
Data i miejsce:  
25 czerwiec 2022r. 
TARNÓW - "KLIKOWA", UL KLIKOWSKA 304 
 
Organizator: 

1. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie 
2. Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni 

 
Współorganizatorzy: 

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
2. Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
4. Stowarzyszenie Centrum Hodowli i Promocji Koni Polski Południowej 
5. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
6. Instytut Zootechniki – PIB  
7. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
8. Tarnowski Oddział Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych 

 
Patronat Honorowy: 

1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
2. Marszałek Województwa Małopolskiego 
3. Prezydent Miasta Tarnowa 
4. Starosta Tarnowski 
5. I.M Rektor Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 
Patronat medialny 

1. Hodowca i Jeździec 
2. Tarnów. net.pl  
3. Informator Brzeski 
4. Super Galicja  

 
Program Czempionatu "Święto Konia Małopolskiego” 
Sobota 25.06.2022 

do godz. 7.00 - zwózka koni  
godz.      7.30 - odprawa techniczna 
godz.      9.00 - ocena płytowa  

 klasa I - ogierki roczne  
 klasa II - klaczki roczne  
 klasa III - ogierki dwuletnie  
 klasa IV - klaczki dwuletnie  
 klasa V – klacze trzyletnie 
 Klasa VI – ocena źrebiąt – sysaków  
 od godz. 10.00 do godz. 12.00 korytarz do skoków i ruchu luzem zostanie 

udostępniony wystawcom, w celu zapoznania koni z korytarzem. 
 
 



 godz. 13.30 – 14.30 przerwa obiadowa, pokaz specjalny  
 godz. 14.30 – ocena ruchu i skoków w korytarzu 

 konkurs z oceną ruchu luzem koni rocznych 
 konkurs skoków luzem koni 2-letnich 
 konkurs skoków luzem klaczy 3-letnich  

 godz. ok. 18.00- Wybór najlepszego konia pokazu, ogłoszenie wyników, 
wręczenie nagród. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 
 
Sędziowie: 

 Bogdan Kuchejda 
 Andrzej Goraus 
 Marek Gibała 

 
Komisja Rozjemcza i Odwoławcza 

 Teresa Pracuch 
 
Komisja Dyscyplinarna 

 Teresa Pracuch 
 Paweł Pasiut 

 
Prowadzenie pokazu  

 Karolina Słowik 
 Maria Żarnovska  

 
Sekretariat:  

 Karolina Słowik  
 Maria Żarnovska 
 Monika Krawczyk  

 
Warunki weterynaryjne:  
Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK oraz 
posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie, wpisane do paszportu według 
następującego schematu: 

 
a. szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia  
b. 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. 

c. koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone 
w paszporcie minimum szczepienie podstawowe 

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

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

a) Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej 
stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii. 
b) Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze wystawy. 

 
Warunki techniczne 

 Organizator zapewnia miejsca w stajni w dniu 25.06.2022r od godz.: 6.00 do godz. 
20.00. Korytarz do skoków i ruchu luzem zostanie udostępniony wystawcom w dniu 
25.06.2022r od godz. 10.00 do godz. 12.00. 
 



Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składać wyłącznie na formularzu 
zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2022 r. na adres: 
 

Małopolski Związek Hodowców Koni 
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków 

tel.12/657-02-15 
e-maila: klapcia_mzhk@wp.pl  

Ustala się:  
 Wszyscy wystawcy muszą mieć podpisaną umowę o ocenę wartości użytkowej 

koni oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z właściwym 
W/OZHK (brak podpisanej umowy uniemożliwi ocenę koni). 

 Organizator ogranicza liczbę koni maksymalnie do 45 szt., liczy się kolejność 
zgłoszeń koni. 

 wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 150 PLN na pokrycie kosztów 
organizacyjnych, dla członków Związku, którzy opłacili składkę 2022r., dla 
pozostałych 200 zł. (wpłatę należy dokonać do dnia 13 czerwca 2022r. na konto 
Małopolskiego Związku Hodowców Konia w Krakowie:  
BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001  

 wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 200 zł.  
 Opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia konia na 

Czempionat. 
 Opłata za stanowisko i boksy. Ilość boksów ograniczona, w pierwszej kolejności 

boksy: dla ogierów i klaczy z źrebiętami: 
1. dla ogierków rocznych, dwuletnich, obowiązkowo boksy, członkowie Związku 

zwolnieni, dla pozostałych osób 50zł., za jedną noc (dwie noce 100zł.), 
2. dla klaczy rocznych, dwuletnich, trzyletnich (stanowiska) Członkowie Związku 

zwolnieni, dla pozostałych osób 40zł., za jedną noc (dwie noce 80zł).  
3. siano, owies, należy zabezpieczyć we własnym zakresie. 
4. Zgłoszenie zostaje zaakceptowane jedynie po dokonaniu pełnej kwoty za 

wpisowe do dnia 15 czerwca 2022r 
Zasady organizacyjne i system sędziowania  

 We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy małopolskiej, 
urodzone w Polsce, zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni, spełniające 
warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej. 
 

 Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie 
prezentacji koni ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które 
mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela. 
Zaleca się jednolity strój – koszula i spodnie w kolorze białym. 

 

 Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich 
wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców lub prawnych opiekunów 
zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć 
w sekretariacie 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 kantarkach. 

 

 Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach 
z wędzidłem podczas wszystkich etapów oceny. 

 

 Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub 
nieprzygotowany do pokazu. 

 Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni 
jest zabronione podczas trwania pokazu. 

 

http://www.pzhk.pl/docs/zgloszenie-2007.doc
mailto:klapcia_mzhk@wp.pl


Regulamin „Święto Konia Małopolskiego” 

ZASADY OCENY I POKAZU KONI  

1   Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska:  
 Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:  

 ogierki roczne - I klasa 
 klaczki roczne - II klasa  
 ogiery dwuletnie - III klasa 
 klacze dwuletnie - IV klasa  
 klacze trzyletnie - V klasa 
 źrebięta sysaki urodzone 2022 – VI klasa (ocena luzem przy matce  

w czterech cechach – typ, pokrój, zdrowie, ruch po 5 pkt.) 
 
Ocena na płycie i w korytarzu jest obowiązkowa dla wszystkich zgłoszonych koni  
w klasie od I -V. 
 

A) Konie roczne 

 Rywalizacja odbywa się w następujących klasach: ogiery  roczne i klacze roczne 
 
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,  

 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 

RAZEM - maksymalnie 50 punktów. 

 Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie 

ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego konia w tej klasie będzie 

średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów. 
 

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) 

Przelicz
nik 

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 

RAZEM - maksymalnie 50 punktów. 



 
Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach. Oceną 
ostateczną każdego konia jest suma punktów przyznanych przez dwóch sędziów, czyli 
maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony 
przez jednego z członków komisji oceny. 
 
Wybór czempionów w klasach: ogierki roczne i klaczki roczne. 
 
Czempion ogierów rocznych i czempion klaczy rocznych oraz pozostali medaliści 
kategorii klaczy i ogierów rocznych wybierani są na podstawie oceny końcowej 
czempionatu, którą stanowi suma punktów uzyskanych w klasach/ ocenie 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 dwuletnie i klacze trzyletnie 

 Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:  
 III - ogiery dwuletnie  
 IV - klacze dwuletnie  
 V - 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,  

 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 

RAZEM - maksymalnie 50 punktów.  
 

 Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie 
ogłaszane na tabliczkach. Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez niezależnych 
sędziów lub oceną końcową będzie jedna wspólna ocena z komentarzem. 
 
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 – doublebarre. 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. 

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. 

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

 

Oceniane 
elementy 

Cechy podlegające ocenie sędziego 
ujeżdżeniowego 

Punkty 
(max) 

Przelicz
nik 

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 

Oceniane 
elementy 

Cechy podlegające ocenie sędziego  
skokowego 

Punkty 
(max) 

Przelicz
nik 

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 50 

   RAZEM - maksymalnie 50 punktów. 

 Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na 

tabliczkach. Oceną ostateczną każdego konia jest suma punktów 

przyznanych przez dwóch sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. Po ocenie 

każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony przez jednego z 

członków komisji oceny. 

Wybór czempionów i wiceczempionów w poszczególnych klasach II, IV V 

 Czempion ogierów 2-letnich, czempion klaczy 2-letnich, czempion klaczy 3-letnich 

oraz pozostali medaliści w kategoriach koni 2- i 3-letnich 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 skoki luzem w korytarzu (łączna). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów 

będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, 

pisemne głosowanie sędziów. 

 
 
 



WYBÓR  Najlepszego Konia Pokazu  
W wyborze Najlepszego Konia Pokazu biorą udział konie: czempion ogierów rocznych, 
czempion ogierów dwuletnich, czempion klaczy rocznych, czempion klaczy dwuletnich i 
czempion klaczy trzyletnich.  
Sędziowie drogą pisemnego głosowani spośród zakwalifikowanych koni wybierają 
Najlepszego Konia Pokazu.  
 
Nagrody finansowe otrzymują: 

 300 zł lub nagroda rzeczowa w wysokości ok 300 zł – Najlepszy Koń Pokazu  
 600 zł – za tytuł Czempiona: ogierów rocznych, ogierów dwuletnich, klaczy 

rocznych, klaczy dwuletnich, klaczy trzyletnich  
 300 zł – za tytuł Wiceczempiona: ogierów rocznych, ogierów dwuletnich, 

klaczy rocznych, klaczy dwuletnich, klaczy trzyletnich  
 Premia hodowlana za wyniki oceny płytowej dla, sysaków, źrebiąt rocznych i 

dwuletnich zgodnie z regulaminem nagradzania. 

Flot's i dyplom przewidziane są dla wszystkich koni biorących udział wystawie.  
Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez 
sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich z organizatorem 
 
Zdrowie  
Konie, które okażą się być nieregularne w ruchu mogą być oceniane lub zostaną wycofane  
z oceny w zależności od decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna 
wskazywała będzie na ból. 
 
Okrucieństwo 
Nadużywanie bata, nadmierne pobudzanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie 
bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu  
i stajen w każdym czasie. 

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. 
Zaleca się więc zawarcie polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy. 

 

Wszystkie Wojewódzkie/Okręgowe Związki Hodowców Koni uprzejmie prosimy o 
powiadomienie hodowców koni małopolskich na swoich terenach działania i 
ewentualną pomoc w wysyłaniu zgłoszeń. Prosimy o wzajemne powiadamianie się 
hodowców. Zapraszamy również wszystkich miłośników i sympatyków koni 
małopolskich.  

Zakwaterowanie we własnym zakresie – informacja Fundacja Klikowska Ostoja 

Polskich Koni – 796-084-015 

Zakwaterowanie w Tarnowie– organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc 
noclegowych w hotelach: 

 Hotel Chemik ul. Traugutta 5 tel. (0-14) 633 23 82;  
 Dom Nauczyciela ul. Słowackiego tel. (0-14) 622 07 38;  
 Zajazd Pod Dębem ul. Marusarzówny 9 tel. (0-14) 626 96 20;  
 Hotel Tarnovia ul. Krakowska tel. (0-14) 621 26 71;  
 Hotel OHP ul. Mościckiego tel. (0-14) 627 38 79, (0-14) 627 30 94;  
 Kemping "Pod Jabłoniami" ul. Piłsudskiego tel. (0-14) 621 51 24.  

Możliwość rozbicia namiotu na terenie obiektu "Klikowa. 
 

Dyrektor MZHK w Krakowie 
       mgr inż. Teresa Pracuch 


