
   Regulamin 

 

1. Organizator: 
Dolnośląski Związek Hodowców Konie  

        Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – PARTYNICE 
Patronat medialny: Dni Polskich Koni Sportowych, „Hodowca 
i Jeździec” i „Koń Polski” 
 

 2.  Data i miejsce: 
05.11.2022r. -Wrocławski Tor Wyścigów Konnych PARTYNICE 
 

 3. Katalog koni wystawianych biorących udział w PREMIOWANIU    

sporządzony jest przez Dolnośląski Związek Hodowców Koni   

na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK.  

 

4. W PREMIOWANIU mogą brać udział konie dwuletnie i trzyletnie, 

ras: polski koń sportowy, wielkopolskiej i małopolskiej, które 

spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej. 

 

5. Wstępnie liczba miejsc ograniczona do 40 koni. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator 

zastrzega sobie prawo do ustalenia liczebności koni                          

w poszczególnych grupach. 

 

6. Konie dowiezione na PREMIOWANIE muszą być zaopatrzone      

w paszport PZHK, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko 

grypie. Jednocześnie prosimy wystawców o przygotowanie się do 

kontroli weterynaryjnych, przy wjeździe na teren imprezy, które 

mogą obejmować każdego konia. Te profilaktyczne działania mają 

na celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim koniom biorącym 

udział w imprezie oraz przebywającym na terenie Partynic. 



7. Impreza odbywać się będzie pod nadzorem Powiatowego  

Inspektoratu Weterynarii. 

 

8.  Konie będą oceniane w następujących klasach:  

I. 2-letnie klacze, ogiery, wałachy o rodowodach skokowych 

II. 3-letnie klacze, ogiery, wałachy o rodowodach skokowych 

III. 2-letnie klacze, ogiery, wałachy o rodowodach  ujeżdzeniowych 

IV. 3-letnie klacze, ogiery, wałachy o rodowodach ujeżdzeniowych 

Minimalna liczba koni w grupie – 5 sztuk. 

Organizator zastrzega sobie prawo do określenia limitu 

koni w grupie.  

 

9. Oceny koni dokonuje komisja, powołana przez organizatorów,  

w której skład wchodzi od trzech do pięciu sędziów. 

Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje 

wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, 

nie przewiduje się odwołań. 

10. Ocena koni. 

I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni. 

II. Ocenie podlegają następujące elementy: 

A. Typ – do 10 pkt  - Oceniany będzie typ rasowy i płciowy oraz 

jakości rodowodu. Na ocenę za typ wpływ będą miały również 

kondycja, pielęgnacja i prezentacja      

B. Pokrój – do 10 pkt – poprawność budowy 

Ocena użytkowości: 

C. Skoki luzem – do 10 pkt 

D. Stęp w ręku – do 10 pkt 

E. Kłus luzem – do 10 pkt 

F. Galop – do 10 pkt 

 



Wyniki oceny: 

 

▪ Konie z grup (skokowe) = (A+B+2xC+F) / 5 

▪ Konie z grup (ujeżdżeniowe) = (A+B+D+E+F) / 5 

 

Wyniki publikowane będą z dokładnością do dwóch miejsc       

po przecinku!!! 

 
11.  Nagrody rzeczowe są przyznawane dla trzech najlepszych koni    

w każdej grupie. 

 

12. Nagradzane są konie, które zdobyły najwyższą ocenę, obliczoną 

zgodnie z formułami określonymi dla poszczególnych grup         

w punkcie 10.II. W przypadku takiego samego wyniku oceny 

dwóch lub kilku koni, o kolejności w klasyfikacji ogólnej 

decydować będzie:  

- konie (skokowe) - wyższa nota za skoki luzem, a jeśli i ta będzie 

taka sama to wyższa nota za galop, dalej pokrój. Przy identycznej 

ocenie lepszego konia wskazuje komisja. 

- konie (ujeżdżeniowe) - wyższa nota za galop, a jeśli i ta będzie 

taka sama to wyższa nota za stęp, dalej kłus - pokrój.                

Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje komisja. 

   
13. Wszystkie konie, które uzyskają ocenę 8,00 lub wyższą otrzymają 

premię hodowlaną. Potwierdzeniem otrzymania premii będą 

pamiątkowe tabliczki wręczane właścicielom koni podczas 

ceremonii podsumowującej DNI POLSKICH KONI 

SPORTOWYCH. Ceremonię wręczenia nagród planujemy na 

początek 2023 roku w trakcie halowych zawodów jeździeckich. 



14. W trakcie oceny muszą być spełnione następujące warunki: 

- prezentujący konia ubrany jest w koszulkę polo lub bluzę, jasne 

spodnie oraz obuwie sportowe  

- koń ma zaplecioną grzywę i grzywkę  jest wyczyszczony               

i ma wypielęgnowane kopyta  

- koń w ogłowiu z wędzidłem bez możliwości zastosowania 

efektu dźwigni. Niedopuszczalna jest prezentacja koni                 

na uwiązach, łańcuchach, kolcach, lonżach, pasach oraz 

elementach powodujących ból 

- podczas oceny typu i pokroju koń prezentowany jest bez 

elementów osłaniających kończyny i kopyta 

 

15. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, 

ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie 

oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie 

transportu koni i w czasie trwania PREMIOWANIA. 

 

16. Terminy zgłoszeń i wysokość opłaty (zawiera opłatę za boks): 

w wysokości – 170 zł 

Zgłoszenia na ozhk.wroclaw@interia.pl lub telefonicznie          

723 669 570. Potwierdzeniem zgłoszenia jest data wniesienia 

opłaty na konto: Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni:                                       

10 9584 1021 2003 0303 2857 0001 

Udział konia w Czempionacie jest również możliwością jego 

prezentacji jako konia sprzedażowego. 

W zgłoszeniu przy nazwie i numerze UELN należy dopisać -„koń 

na sprzedaż” oraz podać numer telefonu kontaktowego, który 

zostanie zamieszczony w katalogu. W przypadku wycofania 

konia z imprezy wpisowe nie podlega zwrotowi! 

mailto:ozhk.wroclaw@interia.pl

