
I Śląski Czempionat Koni w Wolnych Skokach. Okoły 24-10-2010

1. Zasady rozgrywania konkursu w wolnych skokach.
1.1. Korytarz do wolnych skoków składa się z trzech przeszkód – krzyżak, stacjonata, 
okser (double bare), poprzedzonych drągiem na ziemi w odległości 2,8m. Proponowane 
odległości pomiędzy przeszkodami to kolejno 6,6m i 7,10m.
Wysokości ostatniej przeszkody (oksera) w poszczególnych grupach wiekowych to:

• 80-100cm w grupie koni 2 letnich
• 80-100cm w grupie koni 3 letnich
• 90-120cm w grupie koni 4 letnich
• 100-140cm w grupie koni 5 letnich

1.2. Uwagi dotyczące przygotowania koni do skoków luzem, wskazówki dla prezenterów.
Koń  powinien  zostać  wprowadzony  przez  prezentera  w  korytarz  w  ręku  kłusem
lub  stępem,  po  czym  na  kilka  metrów  przed  pierwszą  przeszkodą  wypuszczony 
luzem,  przy  czym  koń  powinien  wykazywać  naturalną  chęć  ruchu  na  wprost
(w stronę przeszkód). Proszę zwrócić uwagę, że odległości pomiędzy poszczególnymi 
przeszkodami  są  dość  ciasne,  co  oznacza,  że  konie  „wpędzane”  w  korytarz  zbyt 
dużym tempem mogą mieć problemy ze „zmieszczeniem się” pomiędzy przeszkodami 
-  miejsce  odskoku  wypada  zbyt  blisko  przeszkody i  w  konsekwencji  skutkuje  złą 
parabolą lotu lub płaskim skokiem.
Przydatny link: http://www.youtube.com/watch?v=yZe5r6hahJk

 1.3. Ocena i punktacja:
Zgodna z wytycznymi PZHK.

2. Komisja oceniająca.
W skład komisji wejdą uznani specjaliści z zakresu hodowli koni oraz zawodnicy 
kadry skoczków wytypowani przez trenera Pana Rudigera Wassibauera.

3. Zgłoszenia koni i terminy.
Zgłoszenia koni przyjmuje biuro Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni
telefonicznie tel. 322599599, kom. 602393599 (Maciej Wyszomirski) lub za pomocą 
poczty internetowej:  biuro@ozhk-katowice.pl
W zgłoszeniu proszę podać numer paszportu przyżyciowego konia.
Opłata organizacyjna: 20 zł od konia płatna do 20 października na konto Związku.
Termin zgłaszania koni do Czempionatu: 18 października.
Prosimy  wszystkich  właścicieli  i  hodowców koni  zgłaszanych  do  Czempionatu  
o dostarczenie zdjęcia konia najlepiej w pozycji z boku wg wzoru jak na rys. 1.

4. Horse Market – prezentacja koni do sprzedaży.
Podczas  czempionatu  będzie  możliwość  zaprezentowania  koni  do  sprzedaży 
podczas  Horse  Market,  który  rozpocznie  się  o  godzinie  15.30.  Konie  będą 
prezentowane zarówno w ręku jak i pod siodłem. Prezentacja koni podczas Horse 
Market nie jest elementem oceny, stanowi jedynie dodatkową możliwość prezentacji 
konia  przed  potencjalnym  klientem.  Właścicielom  prezentującym  swoje  konie  
w ramach Horse Market będzie udostępnionych sześć przeszkód na hali, w której 
wcześniej rozegrano konkurs skoków luzem. Rozmowy i negocjacje z potencjalnymi 
nabywcami prowadzone są bezpośrednio przez zainteresowane strony – właściciel 
konia potencjalny nabywca. Horse Market nie ma formy aukcji koni i organizator  
nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  umów  pomiędzy  stronami  
kupna-sprzedaży.

http://www.youtube.com/watch?v=yZe5r6hahJk
mailto:biuro@ozhk-katowice.pl


Rys.  1.  Sposób  ustawienia  przed  komisją  oceniającą  (również  na  potrzeby  zdjęć  do 
katalogu). Noga przednia lewa odstawiona do przodu w stosunku do prawej, podobnie lewa 
noga  tylna  odstawiona  do  tyłu  w  stosunku  do  prawej  tylnej.  Widoczne  powinny  być 
wszystkie nogi.

5. Boksy dla koni skoki treningowe. 
Zasadniczo organizator  nie  przewiduje boksów dla koni  podczas Czempionatu.  
Ostateczna decyzja o zabezpieczeniu boksów zostanie podjęta na 7 dni  przed  
Czempionatem  w  zależności  od  liczby  chętnych.  Dlatego  bardzo  prosimy  
o zaznaczenie w zgłoszeniu zapotrzebowania na boksy dla koni (ze wskazaniem  
ilości  boksów).  Jeśli  zgłoszonych  zostanie  minimum  18  chętnych,  organizator  
zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  boksów  dla  koni  podczas  imprezy.  Koszt  
wynajęcia boksu to 200zł płatny najpóźniej w dniu imprezy. Organizator powiadomi 
właścicieli  koni o zabezpieczeniu boksów na 7 dni przed Czempionatem. Boksy  
będą  dostępne  dla  uczestników  w  sobotę,  23  października,  w  godzinach  
południowych.
Niezależnie od dostępności boksów dla koni  organizator udostępni halę wraz z  
korytarzem do wolnych skoków celem przeprowadzenia treningu konia w korytarzu. 
Hala będzie dostępna w sobotę 23 października od godziny 13.00

Pytania i wątpliwości proszę zgłaszać bezpośrednio do koordynatora imprezy:
Benedykt Ślązak, kom 531 440 880,  e-mail: info@koniewbrynku.pl


