
REGULAMIN 

OCENY KONI I NAGRADZANIA HODOWCÓW 

 NA REGIONALNEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH  

KSIĄŻ 2021 

 

§ 1 

 
Komisję oceny powołuje Dolnośląski Związek Hodowców Koni. 

 

§ 2 

 

Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska powołana przez organizatorów. 
Po zakończeniu prac Komisji, Przewodniczący sporządzi protokół, a wyniki oceny są 

ostateczne i nie podlegają uchyleniu lub zmianom. 

 

§ 3 

 

Ocena dokonywana jest dla grupy rasowej: 

− konie rasy polski koń zimnokrwisty 

§ 4 

 

W ocenie indywidualnej koni: 

Komisja stosuje skalę od 1 do 10 punktów za typ, pokrój(głowa, szyja, kłoda), nogi i 

kopyta, stęp, kłus oraz od -5 do 0 wrażenie ogólne. 

§ 5 

 

Ocena jest podawana do publicznej wiadomości po prezentacji każdego konia.  

O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba punktów, przy równej liczbie liczy się wyższa 

punktacja za kolejny element oceny.  

§ 6 

 

Dane do katalogu podaje biuro Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni w oparciu o 

dokumenty hodowlane znajdujące się w bazie Polskiego Związku Hodowców Koni.  
   

§ 7 

 

Konie dowiezione na wystawę muszą posiadać paszport identyfikacyjny z wpisanym 

aktualnym szczepieniem przeciwko grypie. 

 

§ 8 

 

Dodatkowe nagrody dla właścicieli koni rasy polski koń zimnokrwisty są sfinansowane z 

Funduszu Promocji Mięsa Końskiego. 

§ 9 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skradzione mienie i wypadki 

losowe na terenie wystawy. 

§ 10 

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid-19 ocena zwierząt hodowlanych 

odbędzie się zgodnie z obowiązującymi na dzień wystawy obostrzeniami. 



10 DOBRYCH PRAKTYK W HODOWLI I CHOWIE KONI 

REKOMENDACJE POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI 
 

1. W pomieszczeniu stajennym powinny znajdować się co najmniej 2 konie, 

mające ze sobą co najmniej kontakt wzrokowy. 

2. Koń powinien mieć codziennie zapewniony ruch na swobodzie poprzez 

dostęp do pastwiska lub wybiegu, najlepiej w towarzystwie innych koni. 

3. Nie zaleca się utrzymywania koni na stanowisku na uwięzi, a wymiary 

pomieszczenia w którym utrzymywany jest koń powinny być odpowiednie do 

jego wielkości tak, by w każdym momencie pobytu w stajni mógł się 

swobodnie położyć oraz stać w naturalnej pozycji. 

4. Utrzymywanie koni na regularnie wymienianej ściółce, najlepiej na słomie. W 

przypadku przeciwwskazań dopuszczalne są inne rodzaje ściółki. 

5. Metody pracy z końmi muszą być humanitarne i nie mogą nosić znamion 

znęcania się, powodować bólu i cierpienia konia a obciążenie pracą konia 

musi być dostosowane do jego wieku, stopnia dojrzałości psychicznej i 

fizycznej oraz możliwości fizjologicznych. 

6. Konie powinny mieć zapewnioną zbilansowaną dietę, bogatą we włókno 

pokarmowe oraz stały dostęp do świeżej, czystej wody. 

7. Konie utrzymywane w systemie stajennym nie mogą być karmione mniej niż 

3 razy dziennie odpasami rozłożonymi w regularnych odstępach czasu. 

8. W sezonie pastwiskowym konie powinny mieć stały dostęp do zielonki, co 

najlepiej zapewnia żywienie pastwiskowe. 

9. Zapewnienie koniowi stałej opieki lekarsko-weterynaryjnej i profilaktyki 

zdrowotnej w tym codzienna kontrola stanu kopyt koni oraz ich 

rozczyszczanie i przekuwanie nie rzadziej niż co 6 – 8 tygodni. 

10. Planując transport konia należy używać środków przeznaczonych specjalnie 

do przewozu koni oraz trasę organizować tak, aby do minimum ograniczyć 

stres związany z transportem. 

 

Pełen tekst „Kodeksu dobrych praktyk w hodowli i chowie koni z rekomendacjami 

Polskiego Związku Hodowców Koni” dostępny jest pod adresem 

https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/dobre-praktyki-pzhk.pdf . 

https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/dobre-praktyki-pzhk.pdf

