
 

PROPOZYCJE  
 

1. Miejsce Czempionatu: Hala SK Ochaby  

2. Termin Czempionatu:  12 grudzień 2020r. 

3. Godzina rozpoczęcia: 10:00 

4. Organizator: Stadnina Koni Ochaby, Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach  

5. Komitet organizacyjny:  SK Ochaby, Rafał Janota, Marek Szweda, ŚOZHK Katowice 

6. Komisja sędziowska w składzie:  

• Bogdan Kuchejda 

• Jarosław Lewandowski 

• Katarzyna Wiszowaty 

7. Patronaty:  

• Burmistrz Miasta Skoczów 

8. Uczestnicy: 

W Czempionacie mogą brać udział konie dwu- trzy- czteroletnie i starsze z paszportami polskimi lub 

zagranicznymi. Księgi stadne bez ograniczeń.  

9. Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie  przez  panel zgłoszeniowy https://equita.pl/ do dnia 20 października 2020. 

(do zgłoszenia należy załączyć skan potwierdzenia wpłaty wpisowego) 

10. Ilość miejsc ograniczona – 35 koni. O wpisaniu konia na listę startową decyduje kolejność zgłoszeń. 

11. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport PZHK lub zagraniczny z adnotacją 

o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.  

12. Konie będą oceniane w następujących klasach: 

• konie 2-letnie (klacze, ogiery i wałachy)  

• konie 3-letnie (klacze, ogiery i wałachy) 

• konie 4-letnie i starsze (klacze, ogiery i wałachy) 

13. Program:  

• piątek 11 grudnia (dla zainteresowanych): od godz. 14.00 przyjazd koni, od 17.00-21:00– zapoznanie koni 

z halą (według listy – proponowany czas 3-5 min na konia)  

• sobota 12 grudnia: od 10.00 skoki luzem. Po każdej kategorii ogłoszenie wyników i wręczanie nagród 

honorowych.  

14. Zasady oceny: Oceny koni dokonuje 3-4 osobowa komisja powołana przez organizatorów. Komisja 

po prezentacji konia przedstawia oceny z krótkim komentarzem słownym. Po zakończeniu oceny wszystkich 

https://equita.pl/


koni Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości w poszczególnych klasach. Wyniki 

oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami na załączonym schemacie).  

Szerokość i wysokość ostatniej przeszkody w poszczególnych grupach wiekowych to: 

• 90/110cm w grupie koni 2 letnich  

• 105/125cm w grupie koni 3 letnich 

• 130/130cm w grupie koni 4 letnich 

• w grupie koni 5 letnich i starszych przewiduje się możliwość zwiększenia wysokości (decyzja Komisji) 

Komisją sędziowska ma prawo do wprowadzania zmian w sposobie oceny koni, w szczególności do zmiany 

odległości i wysokości przeszkód w miarę potrzeb. 

• Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni. 

• Ocenie i klasyfikacji podlegają następujące elementy:  

1. technika skoku luzem 

2. siła i możliwości skoku luzem 

Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez więcej koni jest taka sama, o miejscu konia decydują kolejno: 

Technika skoku luzem, Siła i możliwości skoku luzem, wskazanie komisji. 

• Komisja omawia typ, pokrój i ruch konia. Elementy te nie podlegają klasyfikacji. 

15. Opłaty: 

Opłata wpisowa 100 PLN (uwzględnia opłatę za boks) 

Potwierdzenie dowodu wpłaty należy załączyć zgłoszenia składanego poprzez  panel zgłoszeniowy 

https://equita.pl/ 

Boksy przygotowane będą na dzień przed terminem Czempionatu (tj. piątek 11.12.2020r. od godziny14:00) 

Dane do przelewu: 

Stadnina Koni "Ochaby" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Hodowlana 16, 43-430 Ochaby Wielkie - Skoczów 

Nr konta: 13 84480004 0035 9922 2000 0001 
tytułem: Zgłoszenie konia (nazwa) – SKOKI z LUZEM 

15. Nagrody honorowe:  w każdej kategorii wiekowej będą wręczane na zakończenie finału czempionatu. 

16. Wszelkie dodatkowe informacje www.equita.pl i fb ŚOZHK Katowice 

17. Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione 

mienie oraz ewentualne wypadki, uszczerbki na zdrowiu ludzi i koni oraz szkody materialne powstałe w czasie 

transportu koni i w czasie trwania czempionatu. Właściciele koni oraz osoby zajmujące się prezentacją i obsługą koni 

biorą udział w czempionacie na własną odpowiedzialność.  
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