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REGULAMIN 
SPECJALISTYCZNEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH 

POD NAZWĄ CZEMPIONAT KONI ROCZNYCH I DWULETNICH 
RASY ŚLĄSKIEJ. 

 
 

 Organizatorzy: 
Terenowe Koło Hodowców Koni Strzelce Opolskie 
Urząd Miasta i Gminy Leśnica  
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach 

 Data i miejsce: 26 czerwca 2021 Poręba. 

 Katalog koni wystawianych w czempionacie sporządzony jest przez Śląsko-
Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu o dane zawarte 
w bazie koni PZHK. 

 W czempionacie mogą brać udział konie roczne i dwuletnie rasy śląskiej, 
które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi. 

Konie będą oceniane w następujących klasach:  

I. Ogiery roczne rasy śląskiej 
II. Klacze roczne rasy śląskiej 

III. Klacze dwuletnie rasy śląskiej 

Minimalna stawka do rozegrania czempionatu w klasie to 4 sztuki 

 Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3-5 
osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje 
wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie 
przewiduje się odwołań. 

 Ocena koni roczników 2019 i 2020. 
I. ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,  
II. konie prezentowane są w ręku. 
III. w ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 pkt. 

za następujące elementy (z dokładnością do 0,5 pkt.): 

 typ, 
 pokrój, 
 stęp, 
 kłus, 
 wrażenie ogólne 
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 W elemencie „wrażenie ogólne" będą brane pod uwagę: 

a) pielęgnacja (czystość sierści i ogona, stan grzywy, korekcja kopyt), 

b) kondycja (otłuszczenie, słaba kondycja, zarobaczenie), 

c) limfatyczność (opoje, wypryski, suchość stawów), nakostniaki, 

d) przygotowanie konia do prezentacji w ręku, współpraca konia 
z prezenterem, 

 

Skala ocen:   

10 pkt. - doskonała 5 pkt. - mierna 

9 pkt. - bardzo dobra 4 pkt. - niedostateczna 

8 pkt. - dobra 3 pkt. - prawie zła 

7 pkt. - zadawalająca 2 pkt. - zła 

6 pkt. - dostateczna 1 pkt. - bardzo zła 
 

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje 
najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za: 

 typ 

 pokrój 

 stęp, 

 kłus, 

 wrażenie ogólne 

O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny. 

 Wybór Młodzieżowego Czempiona Koni Rasy Śląskiej  

Tytuł Czempiona i Wiceczempiona ogierów rocznych przyznaje się 
odpowiednio pierwszym dwóm koniom w klasie I. 

Tytuł Czempiona i Wiceczempiona klaczy rocznych przyznaje się 
odpowiednio pierwszym dwóm koniom w klasie II. 

Tytuł Czempiona i Wiceczempiona klaczy dwuletnich przyznaje się 
odpowiednio pierwszym dwóm koniom w klasie III. 

Organizatorzy przewidują nagrody za zdobycie tytułu Czempiona i 
Wiceczempiona oraz nagrody za uzyskane lokaty w poszczególnych 
klasach z funduszy MRiRW i PZHK. 

Nagrody pieniężne mogą być przyznawane z funduszu hodowlanego 
PZHK zgodnie z zasadami przyznawania puli premii hodowlanych 
PZHK oraz dotacji przedmiotowych MRiRW. Nagrody przyznawane 



3 

z funduszu hodowlanego PZHK mogą być wypłacane tylko członkom 
Okręgowych / Wojewódzkich Związków Hodowców Koni. 

Podstawą wypłacenia nagród finansowych jest opłacenie składki 
członkowskiej za rok 2021 do dnia rozpoczęcia Czempionatu oraz 
wskazanie numeru konta bankowego, na które ma być przelana 
kwota. W przypadku nie dopełnienia w/w formalności Śląsko-Opolski 
Związek Hodowców Koni może odstąpić od wypłacenia nagrody. 

 Konie dowiezione na czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, 
z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie, 

 Zasady prezentacji koni 

 Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany. 

 Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), 
wycofane.  

 Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, 
zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu 

 Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do 
nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania 
pokazu 

 Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, 
ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz 
ewentualne wypadki, uszczerbki na zdrowiu ludzi i koni oraz szkody 
materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania 
czempionatu. Właściciele koni oraz osoby zajmujące się prezentacją 
i obsługą koni biorą udział w czempionacie na własną 
odpowiedzialność. 

 
 


