Regulamin
Specjalistycznej Wystawy Zwierząt Hodowlanych pod nazwą
Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych Pod Matkami Oraz Koni
Rocznych, Dwuletnich I Trzyletnich Ras Szlachetnych
Udórz 9 września 2018r.
1. Organizatorzy:
Stadnina Koni w Udorzu
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach
2. Data i miejsce: 9 września 2018r. Udórz.
3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu
o dane zawarte w bazie koni PZHK.
4. W Czempionacie mogą brać konie roczne, dwuletnie i trzyletnie ras
małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, oraz
źrebięta w/w ras pod matkami, które spełniają rodowodowe warunki
wpisu do księgi.
5. Do udziału w Czempionacie dopuszcza się konie zagranicznych ras
półkrwi pod warunkiem, iż znajdują się na liście WBFSH i spełniają
warunki wpisu
do księgi polskich ras półkrwi. Konie ras
zagranicznych nie będą nagradzane nagrodami finansowymi.
Konie będą oceniane w następujących klasach:
I.
II.
III.
IV.

Źrebięta Ras Szlachetnych pod Matkami
Konie Roczne Ras Szlachetnych
Konie Dwuletnie Ras Szlachetnych
Konie Trzyletnie Ras Szlachetnych

6. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów
w składzie 3-5 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza
protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są
ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

7. Ocena źrebiąt rocznika 2018
I.

Źrebięta pod matkami prezentowane są w ręku lub przypięte do
klaczy.
II. W ocenie indywidualnej źrebię oceniane jest w ruchu luzem.
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III. W ocenie koni komisja stosuję skalę od 1 do 5 pkt. za

następujące elementy (z dokładnością do 0,5 pkt.):





typ,
budowa,
zdrowie
ruch
W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu
zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:
 typ
 budowa
O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny.

8. Ocena koni rocznika 2017
I. Konie roczne prezentowane są w ręku.
II. W ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10

pkt. za następujące elementy (z dokładnością do 0,5 pkt.):






typ,
pokrój,
stęp
kłus
wrażenie ogólne (kondycja, pielęgnacja, prezentacja)

Skala ocen:
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
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,
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W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu
zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:
 typ
 pokrój
O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny.

9. Ocena koni roczników 2015-2016
I.
II.

Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,
W ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10
pkt. za następujące elementy (z dokładnością do 0,5 pkt.):
 Typ
do 10 pkt.
 Pokrój
do 10 pkt.
 Ocena użytkowości do 50 pkt.
 Stęp w ręku
do 10 pkt.
 Kłus luzem
do 10 pkt.
 Galop
do 10 pkt.
 Skoki luzem
do 10 pkt. (x2) do 20 pkt.
(z dokładnością do 0,1 pkt.)
Razem maksymalnie 70 punktów

III.

Przewiduje się możliwość oceny ruchu w galopie w ruch luzem
na tzw. „ósemce”
IV.
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
Komisją sędziowska ma prawo do wprowadzania zmian
w sposobie oceny koni, w szczególności do zmiany odległości
i wysokości przeszkód w miarę potrzeb.
Komisja wystawia jedną notę uwzględniając:
 odbicie:
kierunek: umiejętność pchnięcia kłębu w górę i do przodu
szybkość: czas upływający podczas ostatniego foule przed
skokiem - czas od dotknięcia wszystkich nóg do podłoża do
chwili oderwania się konia od podłoża
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technika:
przednie nogi: miara ustawienia łopatki w kombinacji z
barkiem, przedramieniem, i nadpęciem
grzbiet: stopień w jakim szyja i grzbiet podążają w skoku po
łuku, tzw. baskil
zad: stopień w jakim zad otwiera się podczas drugiej fazy
skoku
 możliwości: umiejętność pchnięcia skoku w górę przy
jednoczesnym osiągnięciu kierunku naprzód
 elastyczność: miara przebiegu całego skoku (łącznie z
lądowaniem), koń powinien być elastyczny w kłodzie
 ostrożność: naturalna umiejętność konia do niepopełniania
błędów w skoku, koń nie chce zrzucić drąga
10. Wybór Młodzieżowego Czempiona Koni Rocznych, Dwuletnich
i Trzyletnich Ras Szlachetnych oraz Młodzieżowego Czempiona
Źrebiąt Ras Szlachetnych pod Matkami.
Tytuł Czempiona i Wiceczempiona Źrebiąt Koni Ras Szlachetnych pod
Matkami przyznaje się odpowiednio pierwszym dwóm koniom
w klasie I
Tytuł Czempiona i Wiceczempiona Koni Rocznych Ras Szlachetnych
przyznaje się odpowiednio pierwszym dwóm koniom w klasie II
Tytuł Czempiona i Wiceczempiona Koni Dwuletnich Ras Szlachetnych
przyznaje się odpowiednio pierwszym dwóm koniom w klasie III
Tytuł Czempiona i Wiceczempiona Koni Trzyletnich Ras Szlachetnych
przyznaje się odpowiednio pierwszym dwóm koniom w klasie IV
Organizatorzy przewidują nagrody za zdobycie tytułu Czempiona
i Wiceczempiona oraz nagrody za uzyskane lokaty w poszczególnych
klasach z funduszy MRiRW i PZHK.
Nagrody pieniężne są przyznawane z funduszu hodowlanego
Polskiego Związku Hodowców Koni oraz dotacji przedmiotowych
MRiRW.
Nagrody pieniężne przyznawane z funduszu hodowlanego PZHK
zgodnie z zasadami przyznawania puli premii hodowlanych PZHK
wypłacane będą tylko członkom Okręgowych / Wojewódzkich
Związków Hodowców Koni, którzy mają uregulowane składki
członkowskie za 2018r.. i prezentują na czempionacie konie ras
małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi.
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11. Podstawą wypłacenia nagród finansowych jest opłacenie składki
członkowskiej za rok 2018 do dnia rozpoczęcia Czempionatu oraz
wskazanie numeru konta bankowego, na które ma być przelana
kwota. W przypadku nie dopełnienia w/w formalności Śląsko-Opolski
Związek Hodowców Koni może odstąpić od wypłacenia nagrody.
12. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport,
z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
13. Zasady prezentacji koni




Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.
Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.
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
14. 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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