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PROPOZYCJE 

MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 2016 

Rozgrywanych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz 

Grand Prix Ogierów 

pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Koni 

i 

Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego koni ras: małopolskiej, 
wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi w skokach luzem  

1. Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni 

Polski Związek Jeździecki 

Lubuski Związek Jeździecki     

2. Miejsce zawodów:  Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie – Zielona Góra 

3. Termin zawodów: 19-21.08.2016 

4. Uczestnicy: Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ oraz zawodnicy bez przynależności 

klubowej. Konie zakwalifikowane do MPMK na podstawie wyników 

konkursów eliminacyjnych, zgodnie z listą PZHK (www.pzhk.pl) 

5. Termin zgłoszeń: ostateczny 15.08.2016, 

Zgłoszenia jedynie przez formularz zamieszczony na stronie  

www.zawodykonne.com 
 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres 

lzj@lzj.pl lub do p. Ewy Piątkowskiej tel. 606 320 613 

http://www.pzhk.pl/
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6. Warunki techniczne: zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZJ i Regulaminem 

rozgrywania MPMK 

Plac konkursowy – podłoże piaszczyste, wym. 95m x 50m 

Rozprężania – podłoże piaszczyste, wym. 70m x 35m 

Pokaz w ręku na trójkącie – podłoże piaszczyste,  

7. Warunki udziału: zawodnicy, luzacy i osoby towarzyszące na własny koszt. 

Konie – koszty transportu i pobytu pokrywają delegujący. 

8. Osoby oficjalne: Sędzia Główny Stanisław Helak 

Sędzia PZJ Tomasz Mossakowski 

Sędziowie Olaf Maron, Jerzy Hajdul,  

 Józef Zdanowicz 

Sędziowie stylu Rudolf Mrugała  

 Karl-Heinz  Giebmanns (Niemcy) 

  Roman Krzyżanowski (asystent) 

Gospodarz toru Łukasz Jankowski 

Asystent Krzysztof Kierzek, Jerzy Gontowiuk 

Delegat tech. Rudolf Mrugała 

Delegat wet. Mirosław Złoto 

Lek. wet zawodów Katarzyna Pakulska  

Komisarze Waldemar Pakulski  

 Joanna Dykszak 

Komisja odwoławcza: 

Przewodniczący Michał Wojnarowski 

Członkowie Tadeusz Szymoniak 

Biuro zawodów Ewa Piątkowska 606 320 613 

Dyrektor zawodów Rinaldo Kiecoń  

Szef Stajni  Jerzy Gontowiuk 605 035 717 

Obsługa komputerowa Wojciech Helak  

Kowal Łukasz Walczak 
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9. Program Mistrzostw: 

Czwartek 18.08.2016 

Stajnie otwarte od godz. 800 

 

Godz. 14
00

 Konkurs rozgrzewkowy (nieobowiązkowy) dla koni 4 letnich 

 
Godz. 1600 – przegląd weterynaryjny koni 5,6,7-letnich 

Po przeglądzie odbędzie się trening na hipodromie 

Godz. 1900 – odprawa techniczna m.in. sprawdzanie dokumentów 

Piątek 19.08.2016 

Godz. 800 ocena koni 4-letnich na trójkącie I Półfinał koni 4letnich 

 Konkurs Nr 1 z oceną stylu konia I półfinał koni 5-letnich 

 Konkurs Nr 2 dokładności Art.238.1.1 I półfinał koni 6-letnich 

 Konkurs Nr 3 dokładności Art.238.1.1 I półfinał koni 7-letnich 

 Konkurs Nr 5 z ocena stylu konia II półfinał koni 4-letnich 

 Konkurs Nr 4 zwykły Art.238.2.1 140 cm I kwalifikacja GP Ogierów pod patronatem PZHK 

 Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń 

szlachetny półkrwi w skokach luzem (klacze)  

 Uroczysty Wieczór Hodowców i Jeźdźców 

Sobota 20.08.2016 

Godz. 800 Konkurs Nr 6 z oceną stylu konia  II półfinał koni 5-letnich 

 Konkurs Nr 7 zwykły Art.238.2.1. II półfinał koni 6-letnich 

 Konkurs Nr 8 zwykły Art.238.2.1. II półfinał koni 7-letnich 

 Uroczyste otwarcie MPMK 

 Konkurs Nr 9 z oceną stylu konia Finał koni 4-letnich  

 Konkurs Nr 10 zwykły Art.238.2.1. 140 cm II kwalifikacja GP Ogierów pod patronatem PZHK 

 Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polskiego 

konia szlachetnego półkrwi w skokach luzem (ogiery)  

Niedziela 21.08.2016 

Godz. 900 Konkurs Nr 11 z oceną stylu konia  Finał koni 5-letnich  

 Konkurs Nr 12 zwykły Art.238.2.1. Finał koni 6-letnich  

 Konkurs Nr 13 zwykły Art.238.2.1. Finał koni 7-letnich  

 Konkurs Nr 14 zwykły Art.232.2.2. 145 cm Finał GP Ogierów pod patronatem PZHK 

 

Po dekoracji GP Ogierów pod patronatem PZHK nastąpi uroczyste zamknięcie MPMK 2016 
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10. Nagrody MPMK 2016: 

Ogólne zestawienie nagród pieniężnych, uwzględniające nagrody Polskiego Związku Hodowców 

Koni oraz Organizatora -  Lubuskiego Związku Jeździeckiego, a także nagrody Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawia tabela poniżej. 

Nagrody MRiRW, PZHK i Organizatora dla właścicieli i hodowców koni polskiej hodowli (trzy 

pierwsze miejsca) zostaną wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

/50% właściciel i 50% hodowca/ za pośrednictwem PZHK i Organizatora. 

Konie hodowli zagranicznej nie mają prawa do nagród pieniężnych z Funduszu Postępu 

Biologicznego. 

Tabela – zestawienie nagród pieniężnych 

Konie/ 

miejsce 

Sponsorzy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Razem 

SUMA 

WSZYSTKICH 

WYGRANYCH 

W DANEJ 

KATEGORII 

WIEKOWEJ 

4-letnie  

MRiRW (hodowca 50%; właściciel 

50%) 
1000 950 900               2850 

 

 

14.300 
Drzonków 

(właściciel 100%) 
 800 500  300  900 800 700 600 500 400 300 5800 

Premia PZHK i współorganizatorów 

dla trzech najlepszych koni z 

paszportami PZHK, bez względu na 

zajęte miejsce 

(hodowca 50%; właściciel 50%) 

I - 2400 

II - 1850 

III - 1400 

5650 

5-letnie  

MRiRW (hodowca 50% właściciel 

50%) 
1000 950 900               2850 

 

 

19.500 
Drzonków 

(właściciel 100%) 
1300  950  700  1200 1100 1000 850 750 600 500 8950 

Premia PZHK i współorganizatorów 

dla trzech najlepszych koni z 

paszportami PZHK, bez względu na 

zajęte miejsce 

(hodowca 50%; właściciel 50%) 

I - 3250 

II - 2450 

III - 2000 

7700 

6-letnie  

MRiRW (hodowca 50%; właściciel 

50%) 
1000 950 900               2850 

 

22.750 

Drzonków 2000  1550 1200 1400 1300 1200 1000 900 

  
10550 
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(właściciel 100%) 

 

Premia PZHK i współorganizatorów 

dla trzech najlepszych koni z 

paszportami PZHK, bez względu na 

zajęte miejsce 

(hodowca 50%; właściciel 50%) 

I - 4200 

II - 2850 

III - 2300 

9350 

7-letnie  

MRiRW (hodowca 50%; właściciel 

50%) 
1000 950 900               2850 

 

22.000 

Drzonków 2600 2150 1700 1600 1500      9550 

 
(właściciel 100%)            

 

Premia PZHK i współorganizatorów 

dla trzech najlepszy koni z 

paszportami PZHK, bez względu na 

zajęte miejsce 

(hodowca 50% właściciel 50%) 

I - 4300 

II - 2900 

III - 2400 

9600 

OGÓŁEM 
            78.550 

 

Pula nagród w Grand Prix Ogierów pod patronatem PZHK wynosi 21.450 zł.  
 

Łączna pula nagród : 100 000 zł  

Nagrody będą wypłacane jedynie przelewami. Należy podać numer konta, na który zostaną przelane. 

11. Opłaty: 

 oplata za badania antydopingowe 15 zł/od konia 

 opłata organizacyjna (w tym boks z pierwszym  ścieleniem) /zawody 300zł od konia 

startującego w MPMK lub w GP Ogierów pod patronatem PZHK  

 opłata za podłączenie koniowozu do prądu elektr.* 120 zł/za zawody 

 opłata za wcześniejszy przyjazd 50 zł/dzień 

 na miejscu istnieje możliwość zakupu: 

o siana 10zł/kostkę 

o słomy 8 zł/kostkę 

o trociny 50 zł/kostkę wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu w zgłoszeniach 

Opłat należy dokonać wraz ze zgłoszeniem ostatecznym na konto bankowe: 

Lubuski Związek Jeździecki, Alior Bank oddział w Zielonej Górze 

Numer konta: 92 2490 0005 0000 4500 8839 4822 

Bez potwierdzenia wpłaty zgłoszenie będzie traktowane jako nieważne. 
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Zgłoszenie konia lub uiszczenie opłat po terminie wynosi 350,00 zł od konia. 

Uwaga!!! Pary, za które nie zostaną uiszczone opłaty nie zostaną dopuszczone do startu. Kluby, 

których zawodnicy zostali zgłoszeni do startu i nie zgłosili rezygnacji w terminie zgłoszenia 

ostatecznego zostaną obciążone wszystkimi opłatami dotyczącymi ich zawodników. 

12. Zakwaterowanie 

Organizator nie pośredniczy w zamawianiu noclegów poza miejscem rozgrywania zawodów. 

Hotele :  

WOSiR Drzonków tel. 68 321 43 41 lub 68 321 43 10, ca.100m  

Hotelik „Pod Sosnami” tel.: 68 327 50 70, ca.100m  

„EuroHotelik” tel.: 68 321 40 06, ca.100m  

„Villa Siesta” tel.: 68 327 50 78, ca.150m  

„Villa Jaśmin” tel.: 603 930 898, ca.3 km  

 

Możliwe jest rozstawienie własnych namiotów na terenie campingu WOSiR-u. Opłata za namioty i 

przyczepy kampingowe wynosi 70 PLN za całe Zawody.  

Podczas zawodów istnieje możliwość wyżywienia na terenie WOSiR-u  

Toalety i prysznice dla zawodników i luzaków znajdują się na terenie campingu WOSiR-u. 

13. Sprawy weterynaryjne: 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko telefon 

1. Powiatowy lekarz wet. 
Czesław Kochajkiewicz  68 453 73 28  

2. Delegat wet. PZJ 
Mirosław Złoto 601 078 820 

3. Lekarz wet. zawodów 
Katarzyna Pakulska  608 447 213  

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

a. szczepienie podstawowe: 

 pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

 drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 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 

Konie bez ważnych szczepień nie zostaną wpuszczone na teren stajni. 

Konie 5-, 6- i 7-letnie muszą posiadać: 

 paszport PZJ oraz paszport PZHK lub wspólny paszport PZJ/PZHK 



7 

w przypadku koni zagranicznej hodowli paszport hodowlany rodzimego związku, 

z nazwiskiem aktualnego właściciela (takie samo nazwisko musi widnieć w bazie PZHK) 

 licencję PZJ w dyscyplinie skoków 

 aktualne świadectwo zdrowia 

Konie 4-letnie, zakwalifikowane do MPMK, muszą posiadać paszport identyfikacyjny wydany 

przez OZHK/WZHK lub paszport zagranicznego związku hodowlanego z listy WBFSH 

(10 najlepszych) oraz być zarejestrowane w Wojewódzkim Związku Jeździeckim (WZJ). Rejestracja 

w PZJ nie jest obligatoryjna. 

Każdy koń zagranicznej hodowli startujący w MPMK musi być sprawdzony przez dział ksiąg 

stadnych PZHK pod względem rodowodowym oraz być zarejestrowany w bazie danych PZHK. 

W przypadku nieposiadania podczas przeglądu weterynaryjnego (konie 5 letnie i starsze) lub 

oceny na trójkącie (konie 4 letnie) paszportu hodowlanego (dokument identyfikacyjny), ale 

posiadania paszportu PZJ, w którym widnieje wypełniony diagram opisu konia, start konia w 

MPMK będzie możliwy pod warunkiem uiszczenia opłaty  w wysokości 150 złotych na rzecz PZHK. 

14. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. Zaleca się uczestnikom zawodów 

dokonania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

15. Uznawanie ogierów, które spełniły wymagania alternatywnych prób dzielności ( w tym MPMK w 

skokach przez przeszkody 2016) odbędzie się w dniach 29.09. ZT Bielice (drugi dzień wierzchowej 

próby dzielności) oraz 15.10. ZT Książ (drugi dzień zaprzęgowej próby dzielności).  
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GRAND PRIX OGIERÓW 
pod patronatem POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI 

1. Prawo startu mają ogiery, które pod względem rodowodowym spełniają warunki wpisu do ksiąg 

sp, wlkp, m oraz zagranicznych z ksiąg stadnych zrzeszonych na liście WBFSH (matka musi być 

wpisana do księgi głównej). Podobnie jak w przypadku MPMK, Polski Związek Hodowców Koni 

weryfikuje pod względem rodowodowym zgłoszone do organizatora konie. 

2. Minimalna liczba zgłoszonych ogierów musi wynosić minimum 8 sztuk. 

3. Wiek: prawo startu mają ogiery 8-letnie i starsze. 

4. „Grand Prix Ogierów pod patronatem PZHK” składa się z 3 konkursów: I i II kwalifikacji oraz 

Finału. 

 I kwalifikacja to konkurs zwykły 140 cm., 

 II kwalifikacja to konkurs zwykły 140 cm., 

 Finał sobotni to konkurs zwykły 145 cm. z rozgrywką. 

Do konkursu finałowego kwalifikują się wszyscy, którzy ukończyli obie kwalifikacje. Klasyfikacja 

końcowa powstaje z sumy punktów karnych z dwóch kwalifikacji oraz finału. Przy równej liczbie 

punktów karnych o miejsca płatne odbędzie się rozgrywka. O kolejnych miejscach przy równej 

liczbie punktów karnych decyduje krótszy czas przebiegu konkursu finałowego. 

Pula nagród wynosi 21 450 zł. 

I m. 10.000 PLN 

II m. 5.000 PLN 

III m.  3.000 PLN 

IV m. 2.000 PLN 

V m. 1.000 PLN 

VI m. 450 PLN 

Konkurs Nr 4 

Pierwsza kwalifikacja „GP Ogierów po patronatem PZHK” -  klasa CC, konkurs nr 238.2.1. 

Konkurs zwykły 140 cm, 

Nagrody rzeczowe – flots 

Konkurs Nr 10 
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Druga kwalifikacja „GP Ogierów pod patronatem PZHK” –klasa CC, konkurs nr 238.2.1. 

Konkurs zwykły 140 cm, 

Nagrody rzeczowe – flots 

Konkurs Nr 14 

Finał „GP Ogierów pod patronatem PZHK”- klasa CC1, konkurs nr 238.2.2. 

Konkurs zwykły z rozgrywką 145 cm, 

Nagrody finansowe, rzeczowe – PUCHAR, floots, derka 

 

Wypłaty nagród finansowych będą dokonywane przelewem na konto bankowe wskazane przez 

zawodnika, w terminie 7 dni od zakończenia zawodów. Prosimy o przesłanie do biura PZHK na 

adres: cuber@pzhk.pl danych właściciela, adresu i numeru konta bankowego. Po otrzymaniu 

wszystkich danych wygrane zostaną przesłane na konta właścicieli.  

Od nagród finansowych zostanie potrącony podatek (10%) 

mailto:cuber@pzhk.pl
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REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU PORÓWNAWCZEGO 

KONI RAS: MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ 

I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM 

 

1. Organizatorzy: 

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 

Lubuski Związek Jeździecki, WOSiR Drzonków, ZKS Drzonków 

Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi w Bydgoszczy 

2. Data i miejsce: 19-20 sierpnia 2016r. Drzonków. 

3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Polski Związek Hodowców Koni w 

Warszawie w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK. 

4. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie i trzyletnie, ras małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń 

szlachetny półkrwi, zaopatrzone w paszport PZHK, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi 

głównej. 

5. Liczba miejsc ograniczona do 45 szt. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się 

udział wałachów (bez prawa do nagród finansowych MRiRW). 

6. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport PZHK, z adnotacją o aktualnym 

szczepieniu przeciwko grypie. 

7. Konie będą oceniane w następujących klasach: 

19 sierpnia (piątek, po zakończeniu konkursów MPMK w skokach) 

I. 2-letnie i 3-letnie klacze rasy małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi 

20 sierpnia (sobota, po zakończeniu konkursów MPMK w skokach) 

II. 2-letnie i 3-letnie ogiery rasy małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi 

 

8. Oceny koni dokonuje komisja międzynarodowa powołana przez organizatorów w składzie 3-osobowym. 

Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są 

ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

9. Ocena koni. 
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I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni. 

II. Ocena koni w skokach luzem prowadzona jest zgodnie z załączonym schematem. 

III. Ocenie podlegają następujące elementy: 

1. TYP I POKRÓJ 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. 

Komisja wystawia jedna notę, uwzględniając: 

 typ użytkowy 

 pokrój (budowa) 

2. GALOP (ocena w ruchu luzem na hali) 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt.  

Komisja wystawia jedną notę, uwzględniając: 

 długość kroku 

 impuls: siła, z jaką koń odpycha się od podłoża tylnymi nogami 

 równowaga: kombinacja nachylenia kłody i podstawienie zadu, swoboda ruchu i sposobu pracy 

tylnych nóg 

 elastyczność stawów 

3. SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami na załączonym schemacie). 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. (mnożnik x2) 

Komisja wystawia jedną notę uwzględniając: 

 odbicie: 

kierunek: umiejętność pchnięcia kłębu w górę i do przodu 

szybkość: czas upływający podczas ostatniego foule przed skokiem - czas od dotknięcia 

wszystkich nóg do podłoża do chwili oderwania się konia od podłoża 

 technika: 

przednie nogi: miara ustawienia łopatki w kombinacji z barkiem, przedramieniem, i nadpęciem 

grzbiet: stopień w jakim szyja i grzbiet podążają w skoku po łuku, tzw. baskil 

zad: stopień w jakim zad otwiera się podczas drugiej fazy skoku 

 możliwości: umiejętność pchnięcia skoku w górę przy jednoczesnym osiągnięciu kierunku 

naprzód 

 elastyczność: miara przebiegu całego skoku (łącznie z lądowaniem), koń powinien być 

elastyczny w kłodzie 
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 ostrożność: naturalna umiejętność konia do niepopełniania błędów w skoku, koń nie chce 

zrzucić drąga 

IV. Wybór Ogólnopolskiego Czempiona Koni Ras Szlachetnych (m, sp i wlkp) 

Tytuły czempiona oraz wiceczempiona otrzymują konie ocenione w ramach dwóch grup tj. grupy klaczy 2- i 3-

letnich oraz grupy ogierów 2- i 3-letnich, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za ocenę 

elementów 1-3 tj. typ użytkowy i pokrój, galop, skoki luzem (mnożnik x 2). W przypadku równej liczby 

punktów o wyższym miejscu decydują w kolejności: ocena za skoki luzem, ocena za galop, wskazanie komisji. 

Polski Związek Hodowców Koni przewiduje nagrody honorowe dla zdobywców tytułów czempiona i 

wiceczempiona. 

 

10. 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 Czempionatu. 

11. Zgłoszenia koni przyjmuje Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do 4 

sierpnia 2016 r. Zgłoszenia prosimy kierować do p. Alicji Kuśmierczak drogą mailową na adres: 

kusmierczak@pzhk.pl, nr tel. 503 123 654. 

12. Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wniesienie opłaty za boks w wysokości 200 zł (bez 

względu na czas pobytu: czwartek – niedziela). Wpłaty, z dopiskiem „Czempionat w skokach luzem”, należy 

dokonać w terminie do 4 sierpnia 2016 r. na konto organizatora: 

Polski Związek Hodowców Koni 

ul. Koszykowa 60/62 m. 16, 00-673 Warszawa 

Nr 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410. 

Brak wpłaty powoduje nieprzyjęcie konia do udziału w Czempionacie. 

mailto:kusmierczak@pzhk.pl
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W ramach Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń 

szlachetny półkrwi w skokach luzem, organizator przewiduje odrębne klasyfikacje dla koni rasy wielkopolskiej oraz 

polski koń szlachetny półkrwi. 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT 

KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ 

W SKOKACH LUZEM 

 

Wybór Ogólnopolskiego Czempiona Koni Rasy Wielkopolskiej 

 

1. Tytuły czempiona i wiceczempiona przyznawane są oddzielnie dla klaczy oraz ogierów, pod warunkiem, 

że w każdej grupie zostanie ocenionych co najmniej 5 koni rasy wielkopolskiej. 

2. Tytuły czempiona oraz wiceczempiona otrzymują konie ocenione w ramach dwóch grup tj. grupy klaczy 

2- i 3-letnich oraz grupy ogierów 2- i 3-letnich, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za 

ocenę elementów 1-3 tj. typ użytkowy i pokrój, galop, skoki luzem (mnożnik x 2). W przypadku równej 

liczby punktów o wyższym miejscu decydują w kolejności: ocena za skoki luzem, ocena za galop, 

wskazanie komisji. 

3. Dla czterech najlepszych ogierów oraz czterech najlepszych klaczy rasy wielkopolskiej Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznają nagrody finansowe, 

odpowiednio w wysokości: 1000 zł za zdobycie tytułu czempiona, 900 zł za zdobycie tytułu 

wiceczempiona, 800 zł za zdobycie trzeciej lokaty, 700 zł za zdobycie czwartej lokaty, do podziału po 50 

% pomiędzy hodowcę i właściciela konia. 
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OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT 

KONI RASY POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI 

W SKOKACH LUZEM 

 

Wybór Ogólnopolskiego Czempiona Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi 

 

1. Tytuły czempiona i wiceczempiona przyznawane są oddzielnie dla klaczy oraz ogierów, pod warunkiem, 

że w każdej grupie zostanie ocenionych co najmniej 5 koni rasy polski koń szlachetny półkrwi. 

2. Tytuły czempiona oraz wiceczempiona otrzymują konie ocenione w ramach dwóch grup tj. grupy klaczy 

2- i 3-letnich oraz grupy ogierów 2- i 3-letnich, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za 

ocenę elementów 1-3 tj. typ użytkowy i pokrój, galop, skoki luzem (mnożnik x 2). W przypadku równej 

liczby punktów o wyższym miejscu decydują w kolejności: ocena za skoki luzem, ocena za galop, 

wskazanie komisji. 

3. Dla czterech najlepszych ogierów oraz czterech najlepszych klaczy rasy polski koń szlachetny półkrwi 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznają nagrody 

finansowe, odpowiednio w wysokości: 1000 zł za zdobycie tytułu czempiona, 900 zł za zdobycie tytułu 

wiceczempiona, 800 zł za zdobycie trzeciej lokaty, 700 zł za zdobycie czwartej lokaty, do podziału po 50 

% pomiędzy hodowcę i właściciela konia. 

Sędziowie 2016: Roman Krzyżanowski, Rudolf Mrugała oraz Karl-Heinz Giebmanns  

 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, 

o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być 

podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać 

ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 

obrządku, kucia i transportu. 
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II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. 

Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 

zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 

zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo 

także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, 

a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 

weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY!!  

Propozycje zatwierdzone przez PZHK i PZJ w dniu:  


