
                   
Regulamin 

     § 1 
 

Organizatorem  wystawy jest Terenowe Koło Hodowców Koni            
we Wrocławiu, Dolnośląski Związek Hodowców Koni oraz Wójt 
Gminy Długołęka. 

      

     § 2 
 

Data i miejsce: 20.05.2018 – Siedlec Trzebnicki.  
       

     § 3 
 

Katalog koni wystawianych na wystawie sporządzony jest w oparciu    
o dokumenty hodowlane znajdujące się w bazie Polskiego Związku 
Hodowców Koni. 
      

     § 4 
 

W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, 
zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski 
Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku 
opłacających aktualne składki. 
 

    § 5 
 

Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska powołana przez 
organizatorów w składzie trzy-pięcioosobowym. 
Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki     
do publicznej wiadomości wraz z komentarzem słownym. 
Wyniki oceny prezentowanych koni są ostateczne, nie przewiduje      
się odwołań.  
 

     § 6 
 

Komisja Sędziowska ma prawo odmówić oceny konia, który               
jest kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu. 
 

     § 7 
 

 Nadużywanie bata, zadawanie bólu koniom jakimkolwiek sposobem 
jest zabronione na całym terenie wystawy. 
 

       
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

     § 8 
 

Oceniane konie będą pokazywane w ręku, w stępie i w kłusie                 
w następujących klasach:   
I  konie zimnokrwiste  
II    konie szlachetne (sp , m i wlkp) 
III  konie prymitywne (kn) 
IV  konie prymitywne (hc) 
V   konie śląskie (ogierki roczne - śl) 
VI konie śląskie (klaczki roczne- śl) 
VII konie śląskie (klaczki dwuletnie- śl) 
VIII konie śląskie (klacze trzyletnie- śl) 
Minimalna liczba koni w każdej klasie – 3 sztuki. 
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia stawek w zależności 
od ilości koni zgłoszonych w danej grupie. 

 

     § 7 
 

W ocenie koni Komisja stosuje skalę od 1 do 10 punktów, osobno za: 
1.    typ  
2.   pokrój  
3.   stęp 
4.   kłus  

   5.   kondycję, pielęgnacje i przygotowanie do wystawy 
      

     § 8 
 

W przypadku zgromadzenia min. 10 źrebiąt (rocznych i  dwuletnich) 
danej rasy, odbędzie się premiowanie koni wg regulaminu PZHK, a 
właścicielom  najwyżej ocenionych koni zostaną wręczone nagrody 
pieniężne (zgodnie z regulaminem z premii hodowlanych mogą 
korzystać tylko członkowie opłacający regularnie składki 
członkowskie). 

      

     § 9 
 
Komisja Sędziowska wybierze najwyżej ocenionego konia, który 
otrzyma tytuł: „Najlepszy Koń Wystawy”. 
 

     § 10 
 

Dowiezione konie na wystawie muszą posiadać paszport 
identyfikacyjny z wpisanym aktualnym szczepieniem przeciwko 
grypie. 
 

     § 11 
 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skradzione 
mienie i wypadki losowe w stajni oraz na terenie wystawy. 


