Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Tel.: 61/ 847-14-52 lub 61/ 425-04-33

Polowa próba wierzchowa klaczy ras szlachetnych
(wlkp, sp, m i zagranicznych)
Miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne „Wadera” Brzezno 1, 64-530 Kazimierz
Termin: 6 listopad 2021, godz.10:00
Organizator:

- Związek Hodowców Koni Wielkopolskich,
- Powiatowe Koło ZHK Wlkp. Międzychód
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Wadera”

Opłata wpisowe: 20 zł / szt. (opłata na miejscu) – opłata za ocenę wartości użytkowej klaczy
Możliwość wynajęcia boksu: 50 zł / za dzień (opłata na miejscu)
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy do biura Związku : biuro@wzhk.pl
Regulamin polowej próby wierzchowej
Polowej próbie wierzchowej mogą zostać poddane klacze spełniające następujące warunki:
*

wiek minimum 35 miesięcy, wpisane lub spełniające warunki wpisu do GK lub WK

*

jałowe lub maksymalnie do 5 miesiąca ciąży

Minimalna liczba klaczy przystępujących do polowej próby wierzchowej wynosi 5.
Przed przystąpieniem klaczy do próby sprawdzana jest dokumentacja hodowlana i
weterynaryjna.
Klacze niewpisane do GK lub WK, są w dniu próby zmierzone i ocenione metodą liniową i
bonitacyjną w celu wpisu do księgi.
Program próby
1.

Skoki luzem

O wysokości przeszkód decyduje komisja. W uzasadnionych przypadkach komisja może
zadecydować o dodaniu wskazówek w kombinacji. (wg. regulaminu Ksiąg Hodowlanych)
2.

Praca pod jeźdźcem w zastępie:

a.

kłus roboczy wokół ujeżdżalni, zmiana kierunku kłusem o wydłużonym wykroku,

b.

galop roboczy w obie strony - zagalopowanie w narożniku, wokół ujeżdżalni, koło w

galopie, zwykła zmiana nogi
c.

stęp pośredni wokół ujeżdżalni, zmiana kierunku stępem swobodnym, na długiej wodzy,

żucie z ręki

Ocenie podlega 5 elementów, według poniższego schematu:

*

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,5 pkt.):
A. skoki luzem (max 10 pkt.)
- styl skoku
- łatwość skoku
- refleks
- możliwości skokowe
- odwaga
B. praca w stępie (max 10 pkt.)
- energia
- długość wykroku regularność
C. praca w kłusie (max 10 pkt.)
- energia
- długość wykroku regularność
D. praca w galopie (tempo 350m/min) (max 10 pkt.)
- energia regularność lekkość przodu - zaangażowanie zadu

*

Ocena Jeźdźca Testowego (z dokładnością do 0,5 pkt.)
E. jezdność (max 10 pkt.)
- chęć do pracy z jeźdźcem, reakcje na podstawowe pomoce (w stępie,
kłusie, galopie)

