
REGULAMIN 

przeprowadzania wystaw – sprzedaży (tzw. aukcji) 

ogierów zimnokrwistych oraz arden polski 

 

1. W ocenie mogą brać udział ogiery zgłoszone przez właścicieli do OZHK/WZHK spełniające 

wymogi programu hodowli dla polskich koni zimnokrwistych lub arden polski. 

2. Organizator ma obowiązek przygotowania katalogu z kartami ogierów oraz z zamieszczonym 

„Regulaminem przeprowadzania wystaw – sprzedaży (tzw. aukcji) ogierów zimnokrwistych oraz 

arden polski”. Wstępna bonitacja oraz wstępne pomiary nie są umieszczane w katalogu. 

3. Ogiery w katalogu należy zamieścić według ras i typów, tj. sokólskie, sztumskie, pkz, ardeńskie, 

importowane. 

4. Ogiery, które: 

• nie zostały wstępnie zakwalifikowane do aukcji przez inspektora OZHK/WZHK 

• nie były wcześniej poddane selekcji 

• nie uzyskały minimum bonitacyjnego na wcześniejszej aukcji 

są wpisywane w katalogu na jego końcu z odpowiednią adnotacją. 

5. Oceniane mogą być ogiery dwuletnie urodzone do 31 lipca lub starsze. 

6. Każdy ogier przedstawiany do oceny na aukcji powinien wcześniej przejść minimum jeden 

przegląd selekcyjny przez inspektora OZHK/WZHK w wieku min. 20 m-cy. 

7. Komisja Oceny składa się z min. trzech sędziów, w tym minimum jednego członka Komisji Księgi 

Stadnej. Komisja Oceny może wyznaczyć Inspektora OZHK/WZHK do przeprowadzenia 

pomiarów. 

8. Komisja oceny pracuje samodzielnie. Podczas oceny przy komisji może przebywać jedynie 

asystent, który wypełnia karty oceny. Wyjątek mogą stanowić inspektorzy OZHK/WZHK 

przygotowujący się do egzaminu, których obecność została wcześniej zgłoszona i zaakceptowana 

przez Komisję. 

9. Organizator, ma obowiązek zapewnić Komisji Oceny oraz asystentom bezpieczne, oddzielone od 

publiczności miejsce: 

o twardym podłożu do mierzenia ogierów oraz oceny ruchu, do pracy podczas oceny ogierów. 

10. Ogiery do pomiarów oraz oceny na płycie należy przyprowadzać w ogłowiu skórzanym ze 

zwykłym wędzidłem oraz skórzanymi wodzami. 

11. Ogiery na aukcji muszą być starannie wypielęgnowane. tj. sierść wyczyszczona, grzywa oraz 

ogon wyczesane, kopyta zadbane, czyste. 

12. Ogiery na placu poddawane są ocenie w pozycji zootechnicznej „na stój” oraz w ruchu po 

trójkącie. Właściciel ma prawo dwukrotnie pokazać ogiera w stępie oraz kłusie, a na życzenie 

Komisji Oceny może pokazać ogiera trzeci raz. Ogiera pokazują max. 2 osoby – prezenter i 

pomocnik. 

13. W przypadku, gdy ogier zachowuje się agresywnie Komisja Oceny ma prawo odmówić oceny. 

14. Komisja Oceny może odmówić oceny ogiera, jeżeli nie są spełnione warunki określone w pkt 7 i 

8 oraz w przypadku niedopuszczalnego zachowania właściciela lub prezentera, tj. krzyków, 

wyzwisk, brutalnego zachowania wobec konia, niewłaściwego zachowania wobec Komisji Oceny 

oraz pozostałych osób. 



15. Komisja Oceny ma prawo przerwać ocenę ogierów w przypadku niewłaściwego, 

niedopuszczalnego zachowania osób postronnych. 

16. Organizator może przyznać tytuły honorowe czempiona oraz wiceczempionów najwyżej 

ocenionym koniom polskiej hodowli. 

17. Podczas oceny asystent Komisji Oceny sporządza karty oceny ogierów. Kserokopię karty 

właściciel otrzymuje od OZHK/WZHK po aukcji. 

18. Właściciel ogiera, który ma wątpliwości co do przedstawionego przez Komisję wyniku oceny, 

może poprosić Przewodniczącego Komisji Oceny o wyjaśnienia, jednak nie wcześniej jak po 

ocenie wszystkich ogierów. 

19. W przypadku stwierdzenia u ogiera kulawizny bądź nieregularności w chodzie, Komisja 

odstępuje od oceny, a właściciel po ustaniu nieprawidłowości ruchowych konia może 

przedstawić ogiera do oceny na innej, kolejnej aukcji. 

20. Jeżeli ogier na aukcji nie uzyska minimum bonitacyjnego kwalifikującego do wpisu do księgi 

może stanąć przed Komisją Oceny po min. 3 miesiącach. 

21. Pierwszą ocenę ogiera na aukcji właściciel opłaca według standardowej opłaty OZHK/WZHK. 

Kolejne kwalifikacje tego samego ogiera, który nie uzyskał minimum bonitacyjnego objęte są 

dodatkową opłatą zgodnie z CENNIKIEM OPŁAT zamieszczonym na stronie www.pzhk.pl 

22. Wyniki ogierów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wprowadzane do bazy wraz z 

bonitacją, wymiarami, dniem i miejscem kwalifikacji oraz w przypadku braku zgody na wpis do 

księgi z podaniem przyczyny odmowy wpisu. 

23. Zgodę na udział ogiera w wiosennej aukcji na wniosek właściciela wydaje Komisja Księgi Stadnej 

po uiszczeniu opłaty, zgodnie z CENNIKIEM OPŁAT zamieszczonym na stronie www.pzhk.pl. 

Opłata nie dotyczy ogierów, które skończyły 27 miesięcy po ostatniej jesiennej aukcji do końca 

roku kalendarzowego oraz tych, które były chore bądź kulawe na jesieni (potwierdzone 

zaświadczeniem weterynaryjnym). Ogiery do wiosennych aukcji należy zgłaszać do OZHK/WZHK 

najpóźniej do 31 stycznia. Maksymalna liczba aukcji wiosennych w roku to 3 aukcje. 

24. Właścicielowi ogiera, który nie zgadza się z werdyktem Komisji Oceny, przysługuje prawo 

pisemnego odwołania do Zarządu PZHK, po uiszczeniu stosownej opłaty, zgodnie 

z „Regulaminem określającym prawa i obowiązki hodowców koni uczestniczących w programach 

hodowli realizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni…”. 

 



R E G U L A M I N 

oceny koni na Wiosennej Kwalifikacji Młodych Ogierów do wpisu do Księgi ogierów 

rasy polski koń zimnokrwisty w Szepietowie w dniu 21 marca 2023 r. 

 

§ 1 

Na Wiosennej Kwalifikacji Ogierów mogą być przedstawione ogiery spełniające 

rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej rasy polski koń zimnokrwisty. 

 

§ 2 

1. Oceny dokona 3-4 osobowa Komisja sędziowska. Komisji Oceny może asystować 

pracownik OZHK/WZHK posiadający uprawnienia wpisu do ksiąg koni rasy pkz, bądź 

przygotowywany do egzaminu na uprawnienia. Organizatorem jest Wojewódzki 

Związek Hodowców Koni w Białymstoku 

2. Komisja po ocenie poszczególnych ogierów podaje wynik oceny, a po zakończeniu 

prac sporządza protokół i podaje całościowe wyniki do publicznej wiadomości. 

3. Ocena dokonywana jest oddzielnie dla grupy rasowej: ogierów zimnokrwistych, 

sokólskich oraz sztumskich, oraz importowanych 

4. W ocenie indywidualnej koni sędziowie stosują skalę bonitacyjną 100 punktową. 

Ogiery, muszą uzyskać minimalną ilość punktów uprawniającą do wpisu do ksiąg 

określoną we właściwym dla danej rasy programie hodowlanym. 

 

§ 3 

1. Ogiery prezentowane na Wiosennej Kwalifikacji Ogierów w Szepietowie, w dniu 21 

marca 2023 r. zamieszczone są w katalogu opracowanym przez Wojewódzki Związek 

Hodowców Koni w Białymstoku. 

2. Za wiarygodność informacji zawartych w katalogu odpowiedzialny jest Wojewódzki 

Związek Hodowców Koni w Białymstoku. 

 

§ 4 

1. Wystawca, zachowujący się w sposób łamiący powszechnie przyjęte zasady norm 

społecznych i kultury osobistej lub będący pod wpływem środków zmieniających 

świadomość (alkohol, narkotyki) i okazujący brak szacunku względem jednej lub kilku 

osób oficjalnych w tym Członków Komisji Oceny, organizatora, lekarza wet., asystenta, 

sekretarza, zostanie natychmiastowo wyłączony z wystawy decyzją Przewodniczącego 

Komisji Oceny  lub Organizatora (dotyczy to również prezenterów i osób 

poganiających prezentowane konie). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Komisja Oceny. 

3. Ogier powinien być pod ciągłym nadzorem wystawcy lub osoby przez niego 

upoważnionej. W czasie wystawy za zwierzę odpowiada właściciel konia. Transport 

ogiera na koszt własny. 



Lista Ogierów Prezentowanych na Wiosennym Uznawaniu Młodych Ogierów 
PODR Szepietowo 21.03.2023 r. 

I. Ogiery Sokólskie 

Lp. Nazwa Właściciel Telefon 

1 GRAB  Gruszka Robert  608 248 941 

2 RULONEK Sawczuk Bogumił  608 640 896 

3 ORELAN Giedrojć Weronika  508 912 401 

4 ECHO   Lelo Antoni  602 377 331 

5 RAMON Sawczuk Bogumił  608 640 896 

6 BASTION Klimaszewski Jarosław  512 344 746 

7 EDI Rółkowska Agata  603 897 611 

8 BARBADOS Sawczuk Bogumił  608 640 896 

9 ESNY  Lelo Antoni  602 377 331 

10 UNIKAT Czerwińska Barbara  605 286 295 

11 EKWADOR Sawczuk Bogumił  608 640 896 

12 MOTYL Mućko Tomasz  798 670 931 

13 BLOK Lelo Karolina  601 786 224 

14 BOGACZ Horodeński Piotr  693 409 853 

15 SZAFRAN Iwaniuk Jan  507 549 598 

16 BESKID Sawczuk Bogumił  608 640 896 

17 STYK  Majewski Piotr  500 129 680 

II. Ogiery PKZ 

18 AJAKS Rafalczyk Hubert  516 201 101 

19 ELDORADO Doroszczyk Andrzej  (85)722 46 29 

20 LAJT Wasiluk Piotr  693 335 509 

21 FEDERIKO Mikulski Radosław  782 391 424 

22 AWERS Turel Anna  609 492 758 

23 EMOS Wasiluk Piotr  693 335 509 

24 RIKO  Karpiński Tomasz  510 189 442 

25 BAMBI Korycki Tadeusz  604 531 660 

26 LOTOS Wiszowaty Grzegorz  668 093 073 

27 EMIR Bienasz Robert  508 950 276 

28 ETRUDER Jodczyk Janusz  510 309 447 

29 FLEX Kuklińska Teresa  661 019 366 

30 MATNY  Lelo Antoni  602 377 331 

31 ECVADOR  Karawiecki Marek  721 310 983 

32 UROK Mikulski Andrzej  501 623 800 

33 LIDER Konopka Franciszek  797 570 004 

34 REN Iwanicki Marek  696 303 153 

35 SEWERYN Godlewski Rafał  669 510 881 

36 ROS Rółkowska Agata  603 897 611 

37 HEINRICH  Marcinkiewicz Mirosław  782 056 032 

38 IPOS Bryndza Piotr  728 857 946 

39 ROMEL Chrzanowski Sylwester  508 184 679 

40 PATER Skindzielewski Edward  502 248 325 

41 FORES Iwanicki Marek  696 303 153 

42 QUIK IM Zabrocka- Nikołajuk Ilona  507 405 509 

43 ARGON Chrzanowski Sylwester  508 184 679 

III. Ogiery Importowane 

44 
THOR VAN DE 

KERKEVELDHOEVE 
Wojtkiewicz Maciej 789 098 327 

UWAGA OGIERY Z NUMERAMI 
 16 (BESKID) oraz 17 (STYK) nie uzyskały minimalnej bonitacji podczas jesiennej Aukcji 
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FreeText
UWAGA - zgodnie z zasadami POZG ogier ten na aukcji w Szepietowie nie może być uznany do krycia klaczy POZG w typie sztumskim. 
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