REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKIEJ SPECJALISTYCZNEJ
WYSTAWY KONI RASY ŚLĄSKIEJ W PAJĘCZNIE
09.06.2018
1. Organizatorzy:
Rasowe Koło Hodowców Koni Śląskich w Pajęcznie
Urząd Miasta i Gminy Pajęczno
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach

2. Data i miejsce: 09.06.2018, Pajęczno, Park Tysiąclecia, godz. 9:30 (rozpoczęcie oceny)

3. Katalog koni wystawionych w wystawie sporządzony jest przez Okręgowy Związek Hodowców Koni
w Kielcach w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK. Zgłoszenia przyjmowane będą w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2018 do godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (również
e-mailem) do biura OZHK Kielce na adres:
OZHK Kielce Biuro w Bogusławicach
Bogusławice 58
97-320 Wolbórz
lub e-mail:
ozhkkielce@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko właściciela zgłaszanego konia, nazwę i numer paszportu
konia, telefon kontaktowy oraz numer konta bankowego, (w celu wypłaty nagród).
UWAGA! Bez numeru konta bankowego właściciela konia zgłoszenie nie będzie ważne!
Wszelkie informacje pod nr tel. 728 700 148 lub 728 700 147 ; 663 700 171
Wpisowe do wystawy wynosi 150zł (w tym boks). Wpłacone na konto OZHK Kielce (potwierdzenie
przelewu należy mieć ze sobą) lub na terenie wystawy przed rozpoczęciem oceny.
Organizatorzy wystawy nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za
skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu i czasie
trwania wystawy. Nagrody pieniężne są przyznawane z funduszu hodowlanego Polskiego Związku
Hodowców Koni i środków własnych.

4. W wystawie mogą brać udział klacze i ogiery hodowli krajowej, stanowiące własność prywatnych
hodowców i państwowych jednostek. Konie poddane ocenie muszą również spełniać warunki wpisu
lub być wpisane do ksiąg głównych koni zarodowych rasy śląskiej.
Konie będą oceniane w następujących klasach:
I. Ogierki dwuletnie rasy śląskiej*
II. Ogierki roczne rasy śląskiej*
III. Klaczki roczne rasy śląskiej*
IV. Klaczki dwuletnie rasy śląskie*
V. Klacze trzyletnie rasy śląskiej*
VI. Klacze starsze rasy śląskiej*
Minimalna stawka do rozegrania championatu w klasie to 5 sztuk.
*organizator zastrzega sobie możliwość połączenia stawek w zależności od ilości zgłoszonych koni w
danej klasie
5. Oceny koni dokonuje komisja 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. Wręczenie nagród, dyplomów oraz pamiątkowego
flots w danej klasie odbędzie się zaraz po zakończeniu oceny danej stawki.
6. Ocena koni
I. ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,
II. konie prezentowane są w ręku,
III. w ocenie indywidualnej koni komisja stosuje skalę od 1 do 10 pkt. za następujące elementy (z
dokładnością do 0,5 pkt.):
• typ,
• pokrój,
• stęp,
• kłus,
• wrażenie ogólne (w tym kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do wystawy).

Skala ocen:
10 pkt. – doskonała
9 pkt. - bardzo dobra
8 pkt. – dobra
7 pkt. - zadowalająca
6 pkt. - dostateczna
5 pkt. – mierna
4 pkt. – niedostateczna
3 pkt. - prawie zła
2 pkt. – zła
1 pkt. - bardzo zła

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów
przyznanych kolejno za: • typ, • pokrój, • suma za ruch; O ile i ta ocena będzie równa o kolejności
decyduje Komisja Oceny.

7. Wybór Młodzieżowego Championa Koni Rasy Śląskiej Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca
w swoich klasach kwalifikują się do Championatu Młodzieżowego Ogierów. Klacze, które zajęły
pierwsze i drugie miejsce w klasach III; IV i V kwalifikują się do Championatu Młodzieżowego Klaczy.
Ogiery i klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną wprowadzone na plac w kolejności
zajętych miejsc w swoich klasach. Wyboru Championa dokonuje, co najmniej trzy osobowa Komisja
Sędziowska drogą głosowania spośród koni wprowadzonych na plac. Po wskazaniu konia
otrzymującego tytuł Championa, Komisja dokonuje wyboru Vice-Championa spośród pozostałych koni
zakwalifikowanych do Championatu, znajdujących się na ringu.

8. Prezentacja koni :
* Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany. Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań
posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na
pochodzenie prezentowanego konia.
* Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane. Koń może być pokazywany
wyłącznie przez jednego prezentera, dopuszcza się pomoc drugiej osoby do zwiększenia dynamiki
ruchu. Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk lub podnieść nogę
konia. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój w stępie i kłusie.

* Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone z
pokazu. Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni. Każdy koń, który wyrwał się
prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie. Drugie wyrwanie
się prowadzącemu będzie skutkowało dyskwalifikacją.
9. Środek transportu zwierząt powinien być uprzednio oczyszczony i odkażony, co powinno być
odnotowane w książeczce dezynfekcji środka transportu przez lekarza weterynarii (z wyjątkiem
własnego transportu). Środek transportu powinien być przystosowany do przewożenia zwierząt i
zaopatrzony w rampę o pochyle do 20°, zgodnie z wymaganiami Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22
grudnia 2004 r.
10. Zdrowie i okrucieństwo. Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w
zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie
na ból. Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu
jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie w każdym czasie. Organizator nie zwraca
kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w
czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się wykupienie
indywidualnego ubezpieczenia koni i NNW na czas trwania wystawy. Uprzejmie prosimy o
przygotowanie koni do wystawy pod względem kondycyjnym i pielęgnacyjnym oraz przygotowanie
koni do prezentacji w ruchu - stępie, kłusie i umiejętne ustawienie konia do oceny płytowej.
11. Konie dowiezione na wystawę muszą być zaopatrzone w paszporty (z wpisem aktualnego
posiadacza konia) oraz z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

Organizatorzy przewidują wybór:
najpiękniejszego konia powiatu pajęczańskiego. W tym konkursie mogą brać udział konie, których
właściciele zameldowani są w powiecie pajęczańskim, posiadają paszport, nie biorą udziału w
championacie koni śląskich. Komisja będzie oceniać konie w stawkach 3-5 konnych o tym samym lub
zbliżonym typie rasowym i podobnym wieku. Z całej stawki wyłonione zostaną 3 najpiękniejsze konie
powiatu pajęczańskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

