
KONIE OCENIE SĄ W GRUPACH: 
I. OGIERY ROCZNE 

Lp. Nazwa ogiera Wystawca 

1. DUKAN Szarejko Marcin 

2. IRYS Komorowski Krzysztof 

3. FOREST Ślepowroński Andrzej 

4. BRYZOL Szarejko Marcin 

5. SEWERYN Ślepowroński Andrzej 

II. OGIERY DWULETNIE

Lp. Nazwa ogiera Wystawca 

6. GREK Góralczyk Krzysztof Leszek 

7. WETO Wdzieńkońska Sylwia 

8. BRYTAN SA Ślepowroński Andrzej 

9. RYWAL Chrzanowski Sylwester 

10. DUBAJ Szarejko Marcin 

11. RUBEN Chrzanowski Sylwester 

12. DUKAT Szarejko Marcin 

13. BELAR Szarejko Marcin 

14. BARON Chrzanowski Sylwester 

III. KLACZE ROCZNE

Lp. Nazwa klaczy Wystawca 

15. WATANA Święćkowski Wojciech 

16. EPONA Sawczuk Bogumił 

17. BIZA SA Ślepowroński Andrzej 

18. DAMKA Szarejko Marcin 

19. SZYMULKA Góralczyk Krzysztof Leszek 

20. 
MIGA Szarejko Marcin 21. 

AMANDA Wiszowaty Grzegorz 

22. LINDA Wójcicki Stanisław 

IV. KLACZE DWULETNIE

Lp. Nazwa klaczy Wystawca 

23. RUGIA SA Ślepowroński Andrzej 

24. RUMESKA Szarejko Marcin 

25. VIOLA S.A. Ślepowroński Andrzej 

26. GRETA Giedrojć Jerzy 

27. BARWNA Szarejko Marcin 

28. VAŻKA Komorowski Krzysztof 

29. BOSA Wójcicki Stanisław 
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REGULAMIN OCENY I UCZESTNICTWA W WYSTAWIE – KONKURSIE 

SPORTOWYM 

na Regionalnym Czempionacie źrebiąt rocznych i dwuletnich  

ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski 

w Niewodnicy Kościelnej, w dniu 18.06.2017r. 

Organizatorami Czempionatu są Gmina Turośń Kościelna, 

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, Starostwo Powiatowe w 

Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, oraz 

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku.  

W czempionacie uczestniczą konie roczne i dwuletnie 

wyłącznie polskiej hodowli, ogierki i klaczki, spełniające rodowodowe 

warunki wpisu do ksiąg koni zarodowych. Czempionat organizowany jest 

w celu oceny pokroju, ruchu i jakości koni oraz wyboru najlepszych do 

uczestnictwa w Krajowym Czempionacie Młodzieżowym, który 

odbędzie się w dniach 22-23 lipca br. w Kętrzynie. 

O liczbie i wyborze konkretnych osobników do czempionatu 

ogólnokrajowego decyduje komisja oceny w zależności od jakości 

zaprezentowanych źrebiąt w województwie podlaskim. Właściciel 

prezentowanego konia musi być członkiem WZHK w Białymstoku i mieć 

opłaconą bieżącą składkę członkowską i wyrazić zgodę do 

uczestnictwa w czempionacie w Kętrzynie.  

Oceny koni dokonuje komisja w składzie 3 osobowym 

powołana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku.  

Ocena dokonywana jest dla koni rasy polski koń zimnokrwisty i 

arden polski 

w następujących grupach wiekowych: 

 - ogiery roczne 

 - ogiery dwuletnie 

 - klacze roczne 

 - klacze dwuletnie 

Ocena prowadzona jest w następujący sposób - w ocenie indywidualnej 

komisja uwzględnia następujące cechy (co 0,5 pkt.): 

 typ rasowy i płciowy do 10 pkt.

 pokrój (głowa, szyja, kłoda) do 10 pkt.

 pokrój (nogi i kopyta) do 10 pkt.

 stęp do 10 pkt.

 kłus do 10 pkt.



Skala ocen: 

za typ, pokrój (głowa, szyja, kłoda), pokrój (nogi, kopyta), stęp, kłus. 

10 pkt. - doskonała 5 pkt. - mierna 

9 pkt. - bardzo dobra 4 pkt. - niedostateczna 

8 pkt. - dobra 3 pkt. - prawie zła 

7 pkt. - zadawalająca 2 pkt. - zła 

6 pkt. - dostateczna 1 pkt. - bardzo zła 

 wrażenie ogólne od 0 do - 5 pkt., są to punkty ujemne

odejmowane od całości /50 pkt. -5 pkt./ jest to jedna

wspólna ocena Komisji.

  W elemencie „wrażenie ogólne” będą brane pod uwagę: 

a/ pielęgnacja (czystość sierści i ogona, stan grzywy, korekcja kopyt), 

b/ kondycja (otłuszczenie,  słaba kondycja, zarobaczenie), 

c/ limfatyczność (opoje, wypryski, suchość stawów),nakostniaki 

d/ przygotowanie konia do prezentacji w ręku, współpraca konia z 

prezenterem. 

W każdej grupie wiekowej liczącej minimum 5 osobników po 

ocenie indywidualnej nastąpi wybór czempiona i wiceczempiona 

spośród 3 najwyżej ocenionych koni, po czym komisja krótko 

scharakteryzuje zwycięzcę grupy. W przypadku grupy liczącej poniżej 5 

osobników wybrany zostanie tylko czempion. Komisja może wybrać 

czempionem i/lub wiceczempionem konia z niższą oceną indywidualną, 

biorąc pod uwagę przede wszystkim typ i budowę kłody, przy czym 

różnica nie może być większa niż jeden punkt od najwyżej noty 

ocenionego konia w ocenie indywidualnej. Ocena jest jedna wspólna z 

komentarzem dla każdego konia. Po ocenie koni komisja sporządza 

protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są 

ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

Hodowcom koni prezentowanych na czempionacie 

przyznawane będą nagrody z funduszy hodowlanych: Polskiego 

Związku Hodowców Koni w Warszawie (łączna kwota 3.000zł.), 

Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku, Funduszu 

Promocji Mięsa Końskiego, oraz od Urzędu Marszałkowskiego i od 

sponsorów.  

O kwotach indywidualnych nagród i sposobie podziału, z funduszy 

hodowlanych, decyduje komisja oceny oraz organizator. Sponsorzy 

mogą fundować i wręczać nagrody dodatkowe, po uzgodnieniu z 

organizatorem Wystawy.  



Właściciel lub osoba przez niego upoważniona, okazująca 

brak szacunku względem jednej lub kilku osób oficjalnych (organizatora, 

sędziego, lekarza wet., asystenta, sekretarza), zostanie natychmiastowo 

wyłączona z wystawy decyzją Przewodniczącego lub Organizatora. 

Dotyczy to również prezenterów i osób poganiających konie. 

Informujemy, że w czasie transportu oraz pobytu konia na wystawie za 

bezpieczeństwo odpowiada właściciel. Koń winien być pod ciągłym 

nadzorem. Udział w wystawie jest dobrowolny, transport na koszt własny. 

Eksponowane na Wystawie konie hodowlane zamieszczone są 

w katalogu opracowanym  przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni 

w Białymstoku. Za wiarygodność informacji zawartych w katalogu 

odpowiedzialny jest Wojewódzki Związek Hodowców Koni  w 

Białymstoku. 
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