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PROPOZYCJE/REGULAMIN   

V OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KUCÓW 

KJ AROMER - 16.09.2017 (WOJ. MAZOWIECKIE) 

 

I Organizatorzy: 

 Polski Związek Hodowców Koni 

 Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie 
II Patronat medialny: 

 Hodowca i Jeździec 

 Świat Koni 

III Data i miejsce Czempionatu: 
16 września 2017 r. – KJ Aromer, Józefin  

IV  Warunki uczestnictwa  w Czempionacie Hodowlanym: 

 W Czempionacie Hodowlanym mogą być przedstawione kuce, urodzone w Polsce z paszportem wydanym 
przez PZHK, wpisane lub posiadające prawo wpisu do księgi głównej Polskiej Księgi Stadnej Kuców 
(weryfikacja - dział ksiąg i identyfikacji koni przy PZHK) 

 Tytuł Czempiona hodowlanego nie może zostać przyznany dla klaczy lub ogiera, które uzyskały tytuł 
Czempiona hodowlanego klaczy lub ogierów podczas poprzednich edycji Ogólnopolskiego Czempionatu 
Kuców.  

 Wszystkie konie muszą posiadać polski paszport hodowlany (zarejestrowany w Centralnej Bazie Danych 
Koniowatych) z wpisem aktualnego właściciela konia. 

 Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie wpisane do 
paszportu. 
 

 Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzone stosownym zaświadczeniem od 
lekarza weterynarii (honorowane również paragony, faktury za zakup środka odkażającego) 

 Konie powinny być odpowiednio wypielęgnowane (czyste, wyczesane) oraz prawidłowo okiełznane (wędzidło, 
jeżeli ma 2 kółka to wodze zapięte za 2 kółka, wodze skórzane). 

 Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący 
na terenie ośrodka KJ Aromer Józefin. 
 

 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. 
 

 Zgłoszenia na druku formularza w załączeniu należy przesłać na adres WZHK Warszawa e-mail: 
wzhk.waw@gmail.com; biuro@wzhk-warszawa.pl                        do 28 sierpnia 2017   
 

 Opłata organizacyjna – 50 zł od konia, opłata za boks – 50 zł wpłacana na konto WZHK Warszawa  

    numer konta:     54 1090 1841 0000 0001 2020 1012     

http://www.wzhk-warszawa.pl/
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W tytule:  Ogólnopolski Czempionat Kuców oraz nazwa konia. 
 

 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. 

 Pasza treściwa (owies) i objętościowa (siano,słoma) we własnym zakresie.  

V Komisja Oceny: 

 Oceny koni dokonuje komisja w składzie 3 osobowym powołana przez organizatorów. Ocena komisji jest 
jedną wspólną notą, opatrzoną indywidualnym komentarzem dla każdego konia. Wyniki oceny są ostateczne, 
nie przewiduje się odwołań.  

 W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana 
za typ. O ile ocena za typ będzie również taka sama, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa 
ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu 
pierwszego miejsca zadecyduje komisja sędziowska i jest to ostateczny werdykt. 

 Ocena na Czempionacie:  
- We wszystkich klasach konie pokazywane są w ręku - w stępie i kłusie oraz w pozycji „stój”  

 
 
- Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:  

 
I – ogiery w wieku 3-5 lat 

 
II – ogiery w wieku 6 lat i powyżej 

 
III – klacze w wieku 3-5 lat  

 
IV – klacze w wieku 6 lat i powyżej 
 
UWAGA: Ogiery młode 3-5 lat ocenione pozytywnie w Czempionacie będą miały zaliczoną wstępna próbę 

dopuszczającą (czasowo) do rozrodu, konieczna dodatkowa ocena przez WZHK/OZHK. 
 

 w ocenie indywidualnej koni komisja stosuje skalę od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) za następujące elementy: 
1. typ 
2. pokrój 
3. stęp 
4. kłus 
5. kondycja, pielęgnacja i przygotowanie do wystawy. 

  

 Wskazany choć nieobowiązkowy jest udział kuców hodowlanych w pokazach użytkowości pod siodłem, 
zaprzęgu lub w ścieżce sportowo-zręcznościowej. W tych pokazach mogą uczestniczyć kuce bez prawa 
wpisu do księgi, w tym wałachy w wieku min. 4 lat.  
Ścieżka sportowo-zręcznościowa to sprawdzian posłuszeństwa na kilku przeszkodach na przykład: slalom 
między tyczkami, skok posłuszeństwa przez przeszkodę, drągowina na ziemi, itp.  
Ocena przebiegu trasy na czas, nieposłuszeństwa karają zawodnika czasem, niewykonanie zadania po 3 
próbach na jednej  przeszkodzie - 4 pkt karne. Eliminacja w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu. 
 

 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  



 Komisja wybiera Czempiona i Wiceczempiona każdej klasy. 

 Warunkiem rozegrania czempionatu rasowego jest uczestnictwo min. 4 klaczy/ogierów w grupie. 

 W przypadku zgłoszenia mniej niż 4 sztuk w klasie istnieje możliwość połączenia klas. 

 Z pośród Czempionów i Wiceczempionów każdej płci głosami komisji wyłoniony zostanie Czempion Klaczy i 
Czempion Ogierów. 

 Dla 4 najlepszych Ogierów i Klaczy organizator przewiduje nagrody z funduszu Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 

 Po zakończeniu pracy komisji, Przewodniczący sporządza protokół i wyniki podaje do publicznej wiadomości. 

 Wszyscy wystawcy otrzymują flo dla kuców oraz dyplomy za uczestnictwo. Przewidziane są nagrody 
rzeczowe, puchary. 

 
VI Program Czempionatu:  
 
Sobota (16 wrzesień): 
do 09.00 - zwózka koni (odprawa) 
10.00 - rozpoczęcie Czempionatu 
10.15 - 15.00 - ocena komisyjna koni 

 w trakcie pokazy użytkowości kuców. 
 
VII Katalog:  Sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Wojewódzkim Związku 

Hodowców Koni w Warszawie. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie 

 

Udział w zawodach/imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację i rozpowszechnianie 

zdjęć z zawodów/imprezy. 

 

 

Kodeks Postępowania z Koniem: 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o 

przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 

I. Polski Związek Jeździecki  w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie 

osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu 

Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą 

nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom  komercyjnym. 

II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad 

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i 

transportu. 

III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to 

także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub 

ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej. 

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, 

powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży 

powrotnej z zawodów. 

V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także 

humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej 

obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


