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DNI POLSKIEGO KONIA SPORTOWEGO 

REGULAMIN 

 VI KUJAWSKO - POMORSKIEGO CZEMPIONATU UŻYTKOWOEGO 

 

1. Organizatorzy: 

Kujawsko – Pomorski Związek Hodowców Koni  

Klub Jeździecki STAJNIA JARUŻYN 

     Patronat medialny: „Hodowca i Jeździec” 

2. Data i miejsce: 22.05.2021 r. (sobota), godz. 09.00,  STAJNIA JARUŻYN, 

Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 139. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany godziny rozpoczęcia imprezy! 

3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Kujawsko – 

Pomorski Związek Hodowców Koni na podstawie danych zawartych w bazie koni 

PZHK. Z uwagi na cykl wydawniczy katalogu bardzo prosimy o jak 

najwcześniejsze zgłaszanie koni i jednocześnie informujemy, że konie zgłoszone 

po terminie rozpoczęcia składu i druku nie będą w nim ujęte. 

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

sportowy, wielkopolskiej i małopolskiej zaopatrzone w paszport PZHK, które 

spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej. 

5. Liczba miejsc ograniczona do 40 koni. Decyduje kolejność zgłoszeń. W 

przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do 

ustalenia liczebności koni w poszczególnych grupach. 

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

adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. Informujemy że na terenie 

STAJNI JARUŻYN nie występują ogniska wirusowego zapalenia tętnic, oraz EHV. 

Jednocześnie prosimy wystawców o przygotowanie się do kontroli 

weterynaryjnych przy wjeździe na teren imprezy, które mogą obejmować każdego 

konia. Te profilaktyczne działania mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa 

wszystkim koniom biorącym udział w imprezie oraz przebywającym na terenie 

STAJNI JARUŻYN. 

7. Impreza odbywać się będzie pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii. 

 

8. Konie będą oceniane w następujących klasach:  
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I. klacze  2-letnie – max 10 koni 

II. klacze  3-letnie – max 10 koni 

III. ogiery  2-letnie – max 10 koni 

IV. ogiery  3-letnie – max 10 koni 

 

9. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów, w skład której 

wchodzi trzech sędziów. Konie oceniane są z dokładnością do 0,1 punktu. 

Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej 

wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

10.Ocena koni. 

I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni. 

II. Ocenie podlegają następujące elementy: 

A. Typ – do 10 pkt 

B. Pokrój – do 10 pkt 

Ocena użytkowości: 

C. Skoki luzem – do 10 pkt 

D. Stęp w ręku – do 10 pkt 

E. Kłus luzem – do 10 pkt 

F. Galop – do 10 pkt 

Wynik próby: 

▪ Ocena ogólna = (A+B+C+D+E+F) / 6 

▪ Ocena ujeżdżeniowa = (D+E+F) / 3 

▪ Ocena skokowa = (2xC+F) / 3 

 

Skala ocen: 

10 pkt. - doskonała 5 pkt. - dostateczna 

9 pkt. - bardzo dobra 4 pkt. - niedostateczna 

8 pkt. - dobra 3 pkt. - prawie zła 

7 pkt. - dość dobra 2 pkt. - zła 

6 pkt. - zadowalająca 1 pkt.  - bardzo zła 

 

11. Nagrody rzeczowe są przyznawane dla trzech najlepszych koni w każdej grupie 

pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 3 koni w grupie.  
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12. Nagradzane są konie, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za 

ocenę elementów A - F tj. typ, pokrój, skoki luzem, stęp, kłus, galop. W 

przypadku tej samej sumy punktów za wszystkie oceniane elementy o kolejności 

w klasyfikacji ogólnej decydować będzie wyższa nota za skoki luzem, a jeśli i ta 

będzie taka sama to wyższa nota za galop, dalej kłus, stęp, pokrój. Przy 

identycznej ocenie lepszego konia wskazuje komisja 

13. Właścicielom najlepszych koni, wyłonionych w sposób opisany w pkt. 12, Polski 

Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody/ premie finansowe, zgodnie z 

zapisami „Zasad tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach 

funduszu PZHK w 2021r”. 

14. Dodatkowo wyłonione zostaną: najlepszy koń skokowy i najlepszy koń 

ujeżdżenowy spośród wszystkich biorących udział w imprezie koni. 

15. 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. 

16.   Terminy zgłoszeń i wysokość opłaty: 

do 7 maja 2021 – 200 zł 

po 7 maja 2021 – 250 zł 

UWAGA  

Zgłoszenia na kpzhk@wp.pl  

 

Potwierdzeniem zgłoszenia jest data wniesienia opłaty na konto Kujawsko – 

Pomorskiego Hodowców Koni 

10 2030 0045 1110 0000 0047 4740 

   

Udział konia w Czempionacie jest również możliwością jego prezentacji jako 

konia sprzedażowego. 

W zgłoszeniu przy nawie i numerze UELN należy dopisać  

„koń na sprzedaż”  

oraz podać numer telefonu kontaktowego, który zostanie zamieszczony w 

katalogu. 
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UWAGA 

W przypadku wycofania konia z imprezy do 7 maja 2021 (drogą 

elektroniczną na adres kpzhk@wp.pl) organizator zwróci całość wpłaconej 

kwoty za udział w imprezie tj. 200 zł 

 

W przypadku wycofania konia z imprezy między 8 a 16 maja (drogą 

elektroniczną na adres kpzhk@wp.pl) organizator zwróci 50 % wpłaconej 

kwoty za udział w imprezie tj. 100 zł 

 

W przypadku wycofania konia z imprezy między po 16 maja 2021 wpisowe 

nie podlega zwrotowi ! 
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