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REGULAMIN OCENY I UCZESTNICTWA 

 na Wystawie Specjalistycznej zwierząt hodowlanych pod nazwą  

„XIV Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych ” – konkurs sportowy 

 Tuczna  31.07.2022 r. 

 
1. Na wystawie mogą być przedstawione konie hodowlane rasy polski koń zimnokrwisty 

lub arden polski oraz konie zimnokrwiste  importowane.  Konie muszą być zdrowe, we właściwej 

kondycji i pielęgnacji, zgłoszone wcześniej do Organizatora wystawy i umieszczone w katalogu wystawy. 
Konie muszą być zaopatrzone w paszport i  spełniać warunki wpisu do księgi  koni rasy: polski koń 

zimnokrwisty, polski koń zimnokrwisty typ sokólski/sztumski lub arden polski. Oceniane konie będą 

pokazywane w ręku, w stępie i kłusie, w następujących klasach:  
 

o klacze  
o ogiery 

 

2. Organizatorzy wystawy: Wójt Gminy Tuczna oraz Terenowe Koło Hodowców Koni w Tucznej. WZHK 
w Białymstoku na wniosek Organizatora powołuje Komisję Oceny Koni, w składzie 2-3 osobowym, której 

zadaniem jest indywidualna ocena wszystkich koni oraz uszeregowanie ich od pierwszego do ostatniego 

miejsca.   
 

3. Ocena klaczy i ogierów 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 /np. 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. 
 

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 dla całej 

Komisji. 

 
4.  Po zakończeniu prac Komisji sporządzany jest protokół i podane są do publicznej wiadomości 

wyniki oceny. 

 



 

 

 

5.  Wyniki  oceny sędziowskiej  dokonanej  i zaprotokołowanej  zgodnie z niniejszym regulaminem są 

ostateczne i nie podlegają uchyleniu, odwołaniu lub zmianie. 

 

6.  Organizator  na podstawie zaprotokołowanych wyników sędziowskiej oceny prezentowanych koni,  

przyznaje nagrody indywidualne. Wystawcom  koni prezentowanych na wystawie przyznawane będą 
nagrody od pozyskanych sponsorów. Sponsorzy mogą fundować i wręczać nagrody dodatkowe, po 

uzgodnieniu z Organizatorem Wystawy. Konie nieocenione nie są nagradzane. Organizator  nie gwarantuje 

przyznania nagrody dla wszystkich koni biorących udział w Wystawie. Dojazd na Wystawę odbywa się na 
koszt własny.  

 

7.  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. W czasie transportu oraz pobytu konia na wystawie za bezpieczeństwo odpowiada 

właściciel/wystawca zwierzęcia . Koń winien być pod ciągłym nadzorem. 

 
8.  Udział w wystawie jest dobrowolny i jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację i 

rozpowszechnianie wyników oceny i zdjęć z wystawy.  

 
9.  Za wiarygodność informacji zawartych w katalogu odpowiedzialny jest Wojewódzki Związek 

Hodowców Koni w Białymstoku. 

 

10. W pozostałych sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator  

i Komisja Oceny.                                                          

 
                                               

 Organizator Wystawy 



Lista koni prezentowanych podczas „XIV Wojewódzkiej Wystawie Koni” w 

dniu 31.07.2022 r. 

I. KLACZE 
Lp Nazwa Wystawca 

1 CZARNA Solecki Andrzej 

2 ARJA Stanisławek Konrad 

3 ARCADIA Gajos Patryk 

4 CAROCA Rak Adam 

5 BETINA Myszura Marek 

6 HIPOLITA J.J. Jagielski Jacek 

7 IZZA Osmólski Zdzisław 

8 IRMA DES BODIONS Kapeluszny Kamil 

9 FINEZJA Skoczylas Marek 

10 LAGUNA Pelc Andrzej 

11 FREZJA Bogusz Mateusz 

12 BLANKA Skoczylas Marek 

13 BRAWIA Tutaj Natalia 

14 ECHINACEA Horbowiec Adam 

15 VULCANA Ślepowroński Andrzej 

16 BEZA Górski Janusz 

17 VALEA D'HAGNICOURT Rychlik Jacek 

II. OGIERY 

18 NADAR J.J. Jagielski Robert 

19 ARSENEK Kondratiuk Jerzy 

20 JUSTIK Grochowska Agnieszka 

21 QUMIN Ślepowroński Andrzej 

22 SALURIK Cichecki Kamil 

23 VULCAN SA Myszura Marek 

24 NORD JJ Makaruk Jacek 

25 ERON Pietrzak Piotr 

26 SORBEN Wysok Marcin 

27 NISSAR Tutaj Natalia 

28 CASMIR Freliga Tomasz 

29 ROLAND Kamer Jakub 

30 SULIWAN Biela Angelika 
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