XLIV Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi
Warunki udziału

1. Nazwa wydarzenia
XLIV Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi
• – dla klaczy, ogierów i wałachów hodowli krajowej, wpisanych do PASB.
Pokaz posiada afiliację Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO 087-2022/POL .
Pokaz jest rozgrywany zgodnie z zasadami zawartymi w Blue Book 2022.
https://www.ecaho.org/uploads/03e8c222fdd5489fd91877ec3940dbc5_bb2022complete.pdf

2. Termin i miejsce
• 12-14 sierpnia 2022r (piątek, sobota, niedziela)
• Stadnina Koni Janów Podlaski, Wygoda 3; 21-505 Janów Podlaski;

3. Organizator
•
•

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o

•

Koordynator – Polski Klub Wyścigów Konnych
• Telefon: +48 22 8531715, +48602709765;
• e-mail: office@prideofpoland.eu, pokaz@prideofpoland.eu; www.prideofpoland.eu

•

Komitet Organizacyjny:
• Honorowy przewodniczący – Rafał Romanowski - Sekretarz Stanu MRiRW
• Monika Słowik – prezes SK Michałów
• Lucjan Cichosz – prezes SK Janów Podlaski
• Krzysztof Kierzek - prezes PKWK
•
•
•
•
•

Koordynator merytoryczny – Urszula Łęczycka; office@prideofpoland.eu; tel. 602 709 765
Koordynator organizacyjny – Agnieszka Kacprzyk; a.kacprzyk@pkwk.org; tel. 502 201 052
Koordynator wolontariatu – Weronika Filipiak; filipiakweronika@gmail.com; tel. 721 276 224
Sekretariat – Joanna Krawczyk; e-mail: j.krawczyk@pkwk.org; tel: 22 331-59-90
Szef stajni - Katarzyna Stepczuk; tel. 601 421 904

4. Zgłoszenia koni do pokazu należy dokonać przez platformę www.zawodykonne.com
w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2022 roku.

Do zgłoszenia należy dołączyć (bez załączników zgłoszenie nie zostanie przyjęte):
formularz zgłoszeniowy ECAHO (załącznik_1). W formularzu należy podać nazwisko prezentera oraz
nazwisko trenera.
listę wszystkich zgłoszonych koni, (załącznik_2),
dołączyć kserokopię paszportu (tylko strony z danymi i opisem).
dane bankowe (w formacie IBAN + kod SWIFT / BIC) właściciela konia, do wypłat nagród pieniężnych w
ramach ECAHO Breeders Fund

•
•
•
•

Uwagi do zgłoszeń – Joanna Krawczyk; e-mail: j.krawczyk@pkwk.org; tel: 22 331-59-90
•

Konie zgłoszone po terminie 18 lipca 2022 r. nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły
brać udziału w pokazie.
Konie można wycofać z udziału w pokazie w terminie do 30 lipca 2022 r.
Zgłaszający odpowiada za umieszczenie na formularzu pełnych i dokładnych danych zgłaszanego konia,
zgodnych z informacjami Redakcji Ksiąg Stadnych (PASB).
W zgłoszeniach koni (załącznik_2) należy podać liczbę osób z obsługi (poza wystawcą), które przebywać będą
na terenie SK Janów Podlaski podczas NPKA.

•
•
•

Zgłoszenie konia do pokazu jest bezpłatne. Osobie zgłaszającej konia przysługują dwa miejsca w
trybunie VIP od 12.08 godz. 10.00 do zakończenia niedzielnych czempionatów (14.08 ok. godz.13.00), bez
względu na liczbę zgłoszonych koni.

5. Osoby oficjalne






Sędziowie
 Antonia Bautista (ESP)
 Josy Everars (BEL)
 Marianne Tengstedt (DNK)
 Zico Guardia (BRA)
 Ali Darawsha (ISR)
 Pilar Cavero (ESP)
 Emma Maxwell (GBR)- sędziapraktykant
Komisja Dyscyplinarna
 Christine Keyser (NOR)
 Farhang Fazeli (IRN)
 Gianpaolo Teobaldelli, lek.wet. (ITA)
Lekarz weterynarii
 Michał Podgórny (POL)



Ringmaster
 Mohammed Hammad (EGY)
 Roberto Ceccaroni (ITA)



Prowadzenie pokazu
 Erik Blaak (BEL)
 Mariusz Rytel (POL)
 Paweł Kleszcz (POL)



Oprawa muzyczna
 Lars Grootswagers (BEL)



Fotograf
 Sylwia Iłenda, (POL)



Wyniki
 www.arabianessence.tv
 www.zawodykonne.com

6. Program Pokazu
Ostateczne godziny rozpoczęcia zostaną podane na www.prideofpoland.eu oraz na www.zawodykonne.com
Piątek, 12 sierpnia 2022 r.

Sobota, 13 sierpnia 2022 r.

• Klasa IV – ogierki roczne
• Klasa V – ogierki dwuletnie
• Klasa VI – ogierki trzyletnie
• Klasa X – ogiery 4-6-letnie
• Klasa XI – ogiery 7-letnie i starsze
Klasa XII – wałachy

• Klasa I – klaczki roczne
• Klasa II – klaczki dwuletnie
• Klasa III – klaczki trzyletnie
• Klasa VII – klacze 4-6-letnie
• Klasa VIII – klacze 7-10-letnie
• Klasa IX – klacze 11-letnie i starsze

Niedziela, 14 sierpnia 2022 r.
• Czempionat Polski Klaczy Rocznych
• Czempionat Polski Klaczy Młodszych
• Czempionat Polski Klaczy Starszych
• Czempionat Polski Ogierów Rocznych
• Czempionat Polski Ogierów Młodszych
• Czempionat Polski Ogierów Starszych
 Nagrody dodatkowe

7. Warunki weterynaryjne
•

Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą: posiadać paszporty z wpisanymi aktualnymi
szczepieniami przeciwko grypie.
Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
• drugie szczepienie – od 21-go do 92 dnia od pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
• żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem
na zawody.
•

Paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze pokazu.

8. Warunki techniczne
•
•
•
•

Organizator zapewnia miejsca dla zgłoszonych koni w boksach mobilnych od 11 sierpnia (czwartek) od
godziny 12:00 do dnia 14 sierpnia (niedziela) do godziny 20:00.
Dla koni zapewniona będzie słoma. Jeżeli koń ma stać na trocinach należy je zapewnić we własnym
zakresie. Prosimy o podanie w uwagach zgłoszenia informacji – „boks bez ściółki”
Pasze treściwe oraz siano należy zapewnić we własnym zakresie.
Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania uczestników pokazu.

9. Nagrody
a) I-V miejsce od w klasie - flos.
b) Czempionaty - nagrody honorowe dla właścicieli najlepszych koni
c) Konie I-III w grupach wiekowych określonych w regulaminie ECAHO Breeders Fund - premia w
wysokości 200 euro.
Nagrody ECAHO Breeders’ Fund zostaną wypłacone, pod warunkiem podania numeru konta
bankowego (w formacie IBAN + kod SWIFT / BIC). Właścicielem podanego rachunku bankowego musi być
zarejestrowany właściciel zwycięskiego konia.








Nagrody ECAHO Breeders’ Fund zostaną przyznane w następujących grupach wiekowych:
klacze roczne
 ogiery 4-6 letnie
ogiery roczne
 klacze 7-9 letnie
klacze dwuletnie
 ogiery 7-9 letnie
klacze trzyletnie
 klacze 10-letnie i starsze
ogiery dwuletnie
 ogiery 10-letnie i starsze
ogiery trzyletnie
 wałachy
klacze 4-6 letnie

Klasa musi liczyć minimum 3 konie. Żadna klasa nie może zostać podzielona, chyba że liczy
więcej niż 10 koni.
W przypadku, gdy klasy zostaną zorganizowane inaczej przez organizatora pokazu, nagrody będą
dystrybuowane zgodnie z wyżej wymienionym opisem grup wiekowych; nagrodzone zostaną trzy konie z
najwyższymi wynikami należącymi do wyżej wymienionych grup wiekowych.
d) Nagrody dodatkowe:
• Najlepszy Wyścigowy Koń Pokazu
• Najpiękniejsza Klacz Pokazu (najwięcej punktów w klasie)
• Best Head
• Best Movement
• Najlepszy Ogier Młodszy (nagroda przechodnia im. Izabelli Pawelec-Zawadzkiej) - fundator
Falborek Arabians
• Najlepszy Hodowca
• Najlepszy Trener
• Najwyżej Oceniony Koń Pokazu
• Best in Show
• Trofeum WAHO
• Best in Show – Pure Polish
• Najlepszy Prezenter
• Hodowca Roku 2021 w Kategorii
Pokazy- Nagroda PZHKA

10. Zasady organizacyjne i system sędziowania
• W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi, hodowli krajowej, zarejestrowane w
Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB.
• We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.
• Rywalizacja będzie się odbywać w następujących klasach:
 I – klacze roczne (ur. 2021),
 II – klacze dwuletnie (ur. 2020),
 III – klacze trzyletnie (ur. 2019),











IV – ogiery roczne (ur. 2021),
V – ogiery dwuletnie (ur. 2020),
VI – ogiery trzyletnie (ur. 2019),
VII – klacze 4-6-letnie (ur. 2016-2018, włącznie),
VIII – klacze 7-10-letnie (ur. 2012-2015, włącznie),
IX – klacze 11-letnie i starsze (ur. w lub przed 2011),
X – ogiery 4-6-letnie (ur. 2016-2018, włącznie),
XI – ogiery 7-letnie i starsze (ur. w lub przed 2015),
XII – wałachy (ur. w lub przed 2021)

• Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu.
• Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez pięciu niezależnych sędziów, którzy nie mogą
porozumiewać się podczas sędziowania.
• System punktacji – z połówkami punktów:
• typ – maksymalnie 20 pkt
• głowa i szyja – maksymalnie 20 pkt
• kłoda – maksymalnie 20 pkt
• nogi – maksymalnie 20 pkt
• ruch – maksymalnie 20 pkt;
Razem – maksymalnie 100 punktów.
Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą ogłaszane równocześnie. Oceną
ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez pięciu sędziów, czyli maksymalnie
100 punktów. W wypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba
punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich pięciu sędziów, o
przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów
będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.
W wypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby koni organizator zastrzega sobie prawo łączenia
klas. Minimalna wymagana liczba zgłoszonych koni, niezbędna do utworzenia klasy wynosi 3. Organizator
zastrzega sobie prawo dzielenia klas.

11. Czempionaty
1) Klacze, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasie I, kwalifikują się do Czempionatu
Polski Klaczy Rocznych.
2) Ogiery, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasie IV, kwalifikują się do Czempionatu
Polski Ogierów Rocznych.
3) Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach II i III kwalifikują się do Czempionatu
Polski Klaczy Młodszych.
4) Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach V i VI, kwalifikują się do Czempionatu
Polski Ogierów Młodszych.
5) Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach VII, VIII i IX, kwalifikują się do
Czempionatu Polski Klaczy Starszych.
6) Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach X i XI, kwalifikują się do Czempionatu
Polski Ogierów Starszych.
7) Miejsca uzyskane w klasie XII (wałachy) są równoznaczne z Czempionatem Polski Wałachów,

Konie w czempionatach będą sędziowane przez wszystkich sędziów według tzw. "Open method –
Championship with Top 5" (Metoda otwarta - Czempionat z Top Five).
• Wszystkie konie w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności
numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wice-czempion), Brązowy Medalista (II Wiceczempion) oraz IV i V koń w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą
pisemnego głosowania spośród wszystkich koni zakwalifikowanych do danego Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę oraz IV i V konia w finale ,w tym samym
czasie.
• Koniom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną odpowiednio punkty: koń nominowany do
Złotego Medalu – 6 pkt., do Srebrnego Medalu – 4 pkt., do Brązowego Medalu – 3 pkt., do IV miejsca
– 2 pkt., do V miejsca – 1 pkt.
•

Tytuł Czempiona - Złoty Medal zostanie przyznany koniowi z największą liczbą głosów na tytuł
Czempiona. W przypadku równej liczby głosów, Złoty Medal zostanie przyznany koniowi z
największą liczbą punktów przyznanych w finale.
Spośród pozostałych koni:
• Srebrny medal zostanie przyznany koniowi z największą liczbą punktów.
• Brązowy medal zostanie przyznany koniowi z drugą największą liczbą punktów.
• Czwarte miejsce w "Top Five" otrzyma koń z trzecią najwyższą liczbą punktów
• Piąte miejsce w "Top Five" otrzyma koń z czwartą najwyższą liczbą punktów.
W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał
wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie, o pierwszym miejscu zadecyduje
najwyższa liczba punktów przyznana w klasie za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u
wszystkich pięciu sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie.
Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia
wybrany przez losowanie spośród grupy zaproszonych sędziów.
Zdobyte tytuły obowiązują do następnego Pokazu Narodowego. Konie – zdobywcy tytułu
Czempiona w swojej grupie wiekowej tracą prawo startu w tej samej grupie w latach następnych.
Konie, które zdobyły tytuły Czempionów (Złoty Medal) w pokazach typu „Title” i „A”, nie mogą
brać udziału w pokazie Narodowym w tej samej kategorii do końca roku kalendarzowego, w którym zdobyły
tytuł i przez dwa kolejne lata.
•
•

Najlepszy Koń Pokazu – Best in Show zostanie wybrany spośród czempionów ogierów i klaczy.
Najlepszy Koń Pokazu – Best in Show Pure Polish zostanie wybrany według poniższego regulaminu:

Nagroda przyznawana jest dla właściciela konia czystej krwi arabskiej startującego w Polskim Narodowym
Pokazie w Janowie Podlaskim w roku 2022, który spełni następujące wymagania:
1. Jest to koń czystej krwi arabskiej wpisany od urodzenia do PASB, a jego hodowcą jest obywatel polski
lub podmiot prawa polskiego. Koń ten pozostawał w rękach hodowcy przez pierwsze 9 miesięcy swojego
życia oraz spełnia jeden z trzech poniższych warunków:
a) obydwoje rodzice konia, o którym mowa powyżej są wpisani od urodzenia do PASB i w którego
rodowodzie przynajmniej trzy konie z drugiego pokolenia wstecz (dziadkowie) są wpisane od urodzenia
do PASB, lub

b) ojciec konia, o którym mowa powyżej, jest wpisany od urodzenia do PASB i pochodzi z jednego z 8
rodów męskich tradycyjnie hodowanych w Polsce:
1. Ibrahim or.ar. imp. 1907 do Antonin,
5. Kuhailan Haifi or.ar. imp. 1931 do Gumnisk,
2. Ildehim or.ar. imp. 1900 do Sławuty,
6. Kuhalian Afas or.ar. imp. 1931 do Gumnisk,
3. Krzyżyk or.ar. imp. 1876 do Jarczowiec,
7. Kuheilan Adjuze or.ar. imp. 1885 do Babolny,
4. Bairactar or.ar. imp. 1817 do Weil,
8. Saklawi I or.ar. ur. 1886 w Egipcie,
a matka konia, o którym mowa powyżej, jest wpisana od urodzenia do PASB i pochodzi z jednej z 15 linii
żeńskich tradycyjnie hodowanych w Polsce:
1. Gazella or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec,
2. Mlecha or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec,
3. Sahara or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec,
4. Milordka ur. ok. 1810 w Sławucie,
5. Ukrainka ur. ok. 1815 w Sławucie,
6. Szweykowska ur. ok. 1800 w Sławucie,
7. Wołoszka ur. ok. 1810 w Sławucie,
8. Szamrajówka ur. ok. 1810 w Białej Cerkwi,

9. Selma ur. ok. 1865 w Egipcie,
10.Cherifa or.ar. imp. 1870 do Francji,
11.Semrie or.ar. imp. 1902 do Babolny,
12.Scherife or.ar. imp. 1902 do Babolny,
13.Adjuze or.ar. imp. 1885 do Babolny,
14.Bent-El-Arab or.ar. imp. 1885 do Babolny,
15.Rodania or.ar. imp. 1880 do Anglii;

lub
c) obydwoje rodzice posiadają certyfikat „Pure Polish” wystawiony przez Polski Związek Hodowców Koni
Arabskich.
2. Koń ten zdobędzie najwyższą punktację ze wszystkich koni spełniających wymagania z pkt.1 startujących
na Polskim Narodowym Pokazie.
3. W przypadku gdy najwyższą punktację zdobędzie więcej niż jeden koń, nagroda zostanie przyznana
właścicielowi tego konia, który ma wyższą notę łączną za typ. Jeśli punktacje za typ są takie same, wtedy
nagroda zostanie przyznana koniowi z wyższą notą łączną za ruch. Jeśli i te noty będą identyczne, wtedy
losowo wybrany sędzia z panelu sędziowskiego Polskiego Narodowego Pokazu wskaże, który koń
wygrywa.
4. O przyznaniu Nagrody „Best in Show Pure Polish” zgodnie z powyższymi zasadami zadecyduje Komisja
PZHKA.
5. Nagrodą „Best in Show Pure Polish” będzie obraz lub trofeum nawiązujące do tradycji i historii hodowli
koni arabskich czystej krwi w Polsce oraz dziedzictwa narodowego.
Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi rozgrywany jest zgodnie z „Zasadami
Przeprowadzania Pokazów” Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO.

