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Regulamin 
 

specjalistycznej wystawy zwierząt hodowlanych pod nazwą: 
 

Śląsko – Opolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych 2023  

 
1. Organizator: 

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach 

2. Data i miejsce: 25 lutego, hala ośrodka Cichoń Dressage, Radzionków 

3. Zgłoszenia: do 6 lutego 2023 r. za pośrednictwem portalu: 
www.equita.pl 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z biurem 
ŚOZHK: biuro@ozhk-katowice.pl 

4. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez 
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu 
o dane zawarte w zgłoszeniach. ŚOZHK zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji i korekty zgłoszeń w oparciu o dane znajdujące się w bazie 
koni PZHK. 

Po publikacji listy zgłoszonych koni przez biuro ŚOZHK Katowice 

nie ma możliwości dokonywania zmian zgłoszonych koni. 

5. Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest uiszczenie wpisowego i opłaty 
za boks, w łącznej kwocie: 

- dla członków ŚOZHK: 200 zł 

- dla pozostałych uczestników: 250 zł 

na konto Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach, 
ING nr 59 1050 1214 1000 0090 6992 1675 w terminie do dnia 6 lutego 
2023 r.  

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie, wpisowe i 
opłata nie będą zwracane. 

6. Zasady dotyczące zgłoszeń koni: 

 W Czempionacie mogą brać udział konie rasy małopolskiej, 

wielkopolskiej i polski koń sportowy oraz konie zagranicznych 
ras półkrwi pod warunkiem, iż znajdują się na liście WBFSH i 
spełniają warunki wpisu do księgi polskich ras półkrwi.  
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 W przypadku dużej liczby zgłaszanych koni, pierwszeństwo 

przysługiwać będzie koniom z paszportami PZHK. 

 W przypadku dużej ilości zgłaszanych koni o przyjęciu koni 

na listę startową decyduje kolejność zgłoszeń. 

 W przypadku dużej ilości zgłaszanych koni w pierwszej 

kolejności na Czempionat przyjmowane zostaną konie będące 

własnością członków ŚOZHK Katowice 

7. Konie będą oceniane w następujących klasach:  

I. Konie z rocznika 2019 o rodowodach ujeżdżeniowych 
II. Konie z rocznika 2019 o rodowodach skokowych 
III. Konie z rocznika 2020 o rodowodach ujeżdżeniowych 
IV. Konie z rocznika 2020 o rodowodach skokowych 

 
O zgłoszeniu konia do konkretnej klasy decyduje zgłaszający.  
 
W przypadku małej liczby koni w poszczególnych klasach, 
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia czempionatu 
dla dwóch roczników w ramach jednej klasy. 
 

8. Oceny koni dokona międzynarodowa komisja sędziowska w składzie: 

 

 Konie o rodowodach ujeżdżeniowych: 

- Daria Kobiernik 

- Jarosław Szymoniak 

- Marco List  

 Konie o rodowodach skokowych: 

- Tadeusz Koza 

- Jarosław Szymoniak 

- Rudiger Wassibauer 

Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do 
publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się 
odwołań. 
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Ocena koni: 

I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,  
 

II. W ocenie indywidualnej koni o rodowodach skokowych 
komisja stosuję skalę od 1 do 10 pkt. za następujące elementy (z 
dokładnością do 0,5 pkt.): 

 

 Typ   do 10 pkt. 

 Pokrój   do 10 pkt. 

 Galop   do 10 pkt. 

 Skoki luzem do 10 pkt. (x2) do 20 pkt.  
Razem maksymalnie 50 punktów 

III. SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami 
na załączonym schemacie). 
Szerokość i wysokość ostatniej przeszkody w poszczególnych 
grupach wiekowych to: 

• 90/110cm w grupie koni z rocznika 2020  

• 105/125cm w grupie koni z rocznika 2019 
 

Komisją sędziowska ma prawo do wprowadzania zmian 
w sposobie oceny koni, w szczególności do zmiany odległości 
i wysokości przeszkód w miarę potrzeb. 

 
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 
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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 

 ostrożność: naturalna umiejętność konia do niepopełniania 
błędów w skoku, koń nie chce zrzucić drąga 

 
IV. W ocenie indywidualnej koni o rodowodach ujeżdżeniowych 

komisja stosuję skalę od 1 do 10 pkt. za następujące elementy (z 
dokładnością do 0,5 pkt.): 

 

 Typ   do 10 pkt. 

 Pokrój   do 10 pkt. 

 Stęp   do 10 pkt. 

 Kłus   do 10 pkt. 

 Galop   do 10 pkt. 
Razem maksymalnie 50 punktów 

V. Ocena ruchu w stepie dokonywana jest na podstawie 
prezentacji w ręku, natomiast kłus i galop oceniane są w ruchu 
luzem. 

 

VI. Zasady prezentacji koni: 

 Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany, a koń zapleciony i 
prezentowany na ogłowiu. 

 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. 

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

 
 
 

Nagrody: 

 
Dla wszystkich koni biorących udział w Czempionacie przewidziane są 
pamiątkowe rozety. 
 
Dla właścicieli najlepszych koni w każdej klasie przewidziane są 
nagrody finansowe i rzeczowe, które będą wypłacane wg. 
następującego schematu: 
 
I miejsce: 1000 zł + nagroda rzeczowa o wartości min. 1000 zł 
 
II miejsce 700 zł + nagroda rzeczowa o wartości min. 1000 zł 
 
III miejsce 500 zł + nagroda rzeczowa o wartości min. 1000 zł 
 
Warunkiem przyznania nagród j.w. jest udział min. 5 koni w danej 
klasie. W przypadku mniejszej liczby uczestników, nagrody 
przyznawane są zwycięzcy. 
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