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Kwalifikacja 2,5-letnich ogierów ras szlachetnych do 
treningu wierzchowego i zaprzęgowego 

oraz ocena ogierów po alternatywnych próbach 
użytkowości w 2022 r. 

 
Termin: 16-17 marca 2022 r. 
 
Miejsce: Stadnina koni Racot 
 
Warunkiem organizacji kwalifikacji jest zgłoszenie co najmniej 10 ogierów. 
 
UWAGA! W związku z trudną do przewidzenia sytuacją sanitarno-epidemiczną 

należy liczyć się z koniecznością przesunięcia kwalifikacji. Prosimy o regularne 

śledzenie komunikatów na stronie www.pzhk.pl oraz w mediach 

społecznościowych. 

 

Charakter imprezy będzie uzależniony od obowiązujących obostrzeń. Jeżeli sytuacja 

w kraju do czasu organizacji będzie zła, kwalifikacja zostanie przeprowadzona 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bez udziału publiczności.  
 
Kwalifikacja do treningu wierzchowego i zaprzęgowego 
 
Do kwalifikacji można przedstawić ogiery rocznika 2018 (dotyczy tylko ogierów rasy 

małopolskiej) oraz rocznika 2019 urodzone do 16 grudnia następujących ras: 

małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń sportowy, pełnej krwi angielskiej, czystej krwi 

arabskiej, trakeńskiej oraz hodowli zagranicznej z listy WBFSH, zaakceptowane przez 

odpowiednie Komisje Ksiąg Stadnych. 
 
Zgłoszenia i opłaty (kwalifikacja do treningu wierzchowego lub zaprzęgowego) 
 
Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK. W zgłoszeniu 

należy podać jego nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu) z adnotacją, że jest to 

zgłoszenie ogiera do kwalifikacji i do hodowli. Przed oficjalną kwalifikacją ogiery 

powinny zostać ocenione przez inspektora na terenie właściwego OZHK/WZHK 

(pomiary i wstępna bonitacja nie są wymagane). 
 
Termin zgłoszeń ogierów na kwalifikację upływa 2 marca 2022 roku. Istnieje 
możliwość zgłoszenie ogiera w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca (w tym 
przypadku opłata jest wyższa). Decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK 
lub przesłanie do PZHK potwierdzenia wpłaty w tym terminie. 
 
Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia opłaty na konto PZHK 
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 zgodnie z poniższą tabelą. W tytule przelewu 

http://www.pzhk.pl/
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należy wpisać nazwę konia z adnotacją „Zgłoszenie ogiera do kwalifikacji- nazwa 
ogiera”. 
 

 

 opłatę należy uiścić do 2 marca 2022 roku 

** opłatę należy uiścić do 9 marca 2022 roku  

 

W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na 

przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana. 
 
PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do kwalifikacji bezpośrednio od 
właścicieli.  

 
Ogiery hodowli zagranicznej 
 
Ogiery zagraniczne (z właściwych ksiąg stadnych patrz strona: www.pzhk.pl) muszą 

zostać zgłoszone do właściwego OZHK/WZHK oraz wpisane do bazy PZHK. Właściciel 

ogiera przy zgłoszeniu musi złożyć wniosek o wpis do księgi stadnej. 
 
W celu zarejestrowania ogiera hodowli zagranicznej w polskiej bazie pracownik 

odpowiedniego OZHK/WZHK musi zidentyfikować konia, m.in. poprzez porównanie 

z opisem graficznym w jego paszporcie. Pracownik OZHK/WZHK wykonuje kserokopię 

stron z paszportu: z datą urodzenia i nazwą, z rodowodem i opisem oraz ze stroną 

z wpisanym polskim właścicielem i nazwą, pod jaką został zarejestrowany koń. 

 
Badania markerów genetycznych 
 
Ogiery wstępnie zakwalifikowane do hodowli muszą mieć potwierdzone pochodzenie 

po obojgu rodzicach. W tym celu lekarz weterynarii pracujący na zlecenie PZHK 

podczas kwalifikacji pobiera zakwalifikowanym ogierom włosy, które przez PZHK 

zostaną wysłane do analizy. Pochodzenie potwierdza się na podstawie badań 

markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. Jeśli wynik badania wykaże 

niezgodność pary rodzicielskiej lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia 

pochodzenia po obojgu rodzicach, ogier nie zostanie zakwalifikowany czasowo do 

hodowli. 
 
UWAGA! Dotacyjne badanie markerów genetycznych przysługuje tylko 

zakwalifikowanym do hodowli ogierom, u których zostanie potwierdzone 

Opłaty 
MŚP w 

terminie * 
MŚP po 

terminie ** 
DP w 

terminie* 

DP 
po terminie 

** 

Wpisowe- kwalifikacja 500 zł 1000 zł 900 zł 1800 zł 

https://www.pzhk.pl/
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pochodzenie po wskazanych rodzicach. W przypadku stwierdzenia niezgodności 

pochodzenia koszty badania pokrywa właściciel ogiera. 

 
Zdrowie 
 

Ogiery muszą posiadać paszport z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak 

szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują 

niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji i nie wpuszczenie ogiera na teren ośrodka.  

 

Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

1. szczepienia podstawowe: 
 

o pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepień; 
o drugie szczepienie pomiędzy 21, a 92. dniem od pierwszego szczepienia; 

 
2. szczepienie przypominające: 

 
o pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca 

od drugiego szczepienia podstawowego; 
o szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie 

przypominające stanowią szczepienie bazowe; 
o kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, 

w okresie przed upływem 1 roku; 
o każde szczepienie przypominające musi być wykonane nie później niż 

7 dni przed przybyciem na kwalifikację, wliczając w to dzień wykonania 
szczepienia; 

o koń w momencie przybycia na kwalifikację musi mieć potwierdzone 
w paszporcie minimum szczepienie podstawowe; 

o każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia 
i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii 
dokonującego szczepienia. 

 
W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest 

przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni 

przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nie dopuszczeniem ogiera 

do kwalifikacji. 
 
 
W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani 
uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK ma 
prawo skierować ogiera na badania antydopingowe w laboratorium wskazanym przez 
PZHK. 
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UWAGA! Na każdym etapie kwalifikacji wykluczone zostaną ogiery, u których 
stwierdzi się występowanie wad (łykawość, wartogłowienie, ślepota miesięczna) oraz 
wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowy zgryz , 
jedno lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani). 

 
Porażenie krtani i OCD (osteochondroza) 
 
Do księgi koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polskiego konia sportowego nie mogą 

być wpisane konie, u których stwierdzono jakikolwiek stopień porażenia krtani. Każdy 

ogier zakwalifikowany wstępnie do hodowli musi zostać poddany badaniu 

endoskopowemu, którego wynik w formie pisemnej, należy przesłać do PZHK. W 

przeciwnym wypadku ogier nie zostanie zakwalifikowany hodowli. 
 
Badanie w kierunku porażenia krtani może wykonać lekarz z listy lekarzy PZHK lub 

można też je wykonać bezpośrednio po zakwalifikowaniu ogiera w miejscu kwalifikacji 

(na koszt właściciela).  

 

Bezpośrednio po zakwalifikowaniu ogiera, na miejscu kwalifikacji, możliwe będzie 

wykonanie zdjęć RTG w kierunku osteochondrozy (na koszt właściciela). PZHK nie 

dofinansowuje kosztów wykonania zdjęć w kierunku OCD i porażenia krtani, jak 

również oceny wykonanych zdjęć OCD, dokonywanej przez lekarzy PZHK. Właściciel 

jest dodatkowo zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości 246 zł za ocenę zdjęć 

w kierunku OCD przez lekarzy weterynarii PZHK.  
 
UWAGA! Zestaw zdjęć RTG w kierunku osteochondrozy (OCD) nie jest taki sam jak w 
badaniu TUV (link do zdjęć OCD). 
 
Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesłać do PZHK na adres cuber@pzhk.pl, 

w przeciwnym wypadku ogier nie zostanie zakwalifikowany do hodowli i dopuszczony 

do próby polowej. Wynik badania OCD zostanie wpisany do bazy PZHK oraz będzie 

widniał w rejestrze ogierów dostępnym na stronie PZHK.  

 

 

 
Program kwalifikacji 
 
Ogiery są kwalifikowane w czterech grupach: 
 

• Grupa A ogiery ujeżdżeniowe (w tym rasy trakeńskiej) 
 

• Grupa B ogiery skokowe 
 

• Grupa C ogiery tzw. zaawansowane w krew - min. 50% xx, oo lub xxoo, 
wszystkie ogiery małopolskie oraz ogiery wielkopolskie z rodowodami 
kwalifikującymi je do programu ochrony zasobów genetycznych (POZG), ogiery 
rasy trakeńskiej 

https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/instrukcja-badan-rtg-w-kierunku-ocd.pdf
mailto:cuber@pzhk.pl
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• Grupa D ogiery zaprzęgowe. Preferowane będą ogiery maści: srokatej, 

izabelowatej, tarantowatej oraz ogiery wielkopolskie i małopolskie 

z rodowodami kwalifikującymi do programu ochrony zasobów genetycznych 

(POZG). 
 
Kwalifikacja do poszczególnych grup odbywa się na podstawie analizy rodowodowej 

przeprowadzonej przez odpowiednie Komisje Ksiąg Stadnych (KKS) przy PZHK, na 

podstawie zgłoszeń. KKS może podjąć decyzję o niedopuszczeniu ogiera do 

kwalifikacji ze względów rodowodowych. 
 
Szczegółowy program kwalifikacji będzie zależał od aktualnej sytuacji sanitarno-

epidemicznej w kraju. Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie 

www.pzhk.pl oraz w mediach społecznościowych. 

 

 

Etapy kwalifikacji: 

 

1. Ocena na twardym podłożu:  

 

W trakcie oceny typu, pokroju i ruchu ogiera na twardym podłożu muszą być 

spełnione następujące warunki: 

− prezentujący ogiera ubrany jest w bluzę w kolorze określonym przez 

organizatora, jasne spodnie oraz obuwie sportowe   

− koń ma zaplecioną grzywę i grzywkę, jest wyczyszczony i ma 

wypielęgnowane kopyta  

− koń w ogłowiu z wędzidłem bez możliwości zastosowania efektu dźwigni, 

z nachrapnikiem zwykłym z dodatkowym paskiem krzyżowym. 

Niedopuszczalna jest prezentacja koni na uwiązach, łańcuchach, kolcach, 

lonżach, pasach oraz elementach powodujących ból,  

− koń prezentowany jest bez elementów osłaniających kończyny i kopyta. 

 

Niespełnienie powyższych standardów może spowodować niedopuszczenie ogiera 

do oceny. 

Ogiery, które nie uzyskały minimalnych ocen za typ lub pokrój nie będą dopuszczone 

do kolejnego etapu! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pzhk.pl/
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2. Ocena skoków w korytarzu i ruchu luzem: 

 

 
 

Ogier przystępujący do oceny ruchu oraz skoków luzem musi być rozprężony 

i następnie jest kierowany przez obsługę na ósemkę, najpierw galopem, potem 

kłusem. Po zakończeniu skoków w korytarzu Komisja ocenia stęp podczas prezentacji 

ogiera w ręku. Ruch po ósemce pozwala na ocenę równowagi, szybkości reakcji oraz 

zręczności ogiera.  

W czasie kwalifikacji, podczas prezentacji w ruchu i w skokach luzem, dopuszczone 

jest stosowanie na przednich nogach ochraniaczy o wysokości max. 30 cm. 

Stosowanie owijek na przednich lub tylnych kończynach nie jest dopuszczone. 

 

Ocena ruchu w galopie „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)  

 

Oceniane są następujące elementy: energia, regularność, lekkość przodu, 

zaangażowanie zadu, rozluźnienie, elastyczność stawów, praca grzbietu i szyi.  

 

Ocena ruchu w kłusie „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)  

 

Oceniane są następujące elementy: energia, długość wykroku, regularność, praca 

zadu i zginanie kończyn, rozluźnienie, praca grzbietu i szyi.  

 

Ocena skoków „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) dla ogierów grup B i C 

(schemat w załączeniu) 

 

W wyjątkowych przypadkach ogier może być puszczany w kombinację „z ręki”.  



7 
 

Oceniane są następujące elementy: rozwaga i sposób podejścia do przeszkody, 

ułożenie głowy i szyi, siła odbicia i szybkość oderwania przednich kończyn od podłoża, 

ułożenie głowy, szyi i kłody podczas skoku (baskil), umiejętność złożenia przednich 

kończyn i otworzenia zadu; równomierność prowadzenia przednich kończyn, 

dynamika skoku; elastyczność grzbietu, szybkość powrotu do równowagi po skoku. 

 

Ocena ruchu w stępie – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) 

 

Koń winien być prowadzony „w ręku” po długiej ścianie ujeżdżalni. Oceniane są 

następujące elementy: energia, długość wykroku, regularność, rozluźnienie, 

elastyczność stawów, praca grzbietu i szyi oraz zaangażowanie zadnich kończyn.  

 

W trakcie oceny ruchu i skoków luzem muszą być spełnione następujące warunki: 

− prezentujący ogiera ubrany jest w bluzę w kolorze określonym przez 

organizatora, jasne spodnie oraz obuwie sportowe  

− koń ma zaplecioną grzywę i grzywkę, jest wyczyszczony i ma 

wypielęgnowane kopyta  

− koń w ogłowiu z wędzidłem bez możliwości zastosowania efektu dźwigni, 

z nachrapnikiem zwykłym z dodatkowym paskiem krzyżowym. Zaleca się 

wodze, które są połączone z kółkami wędzidłowymi zapięciem 

umożliwiającym szybkie odpięcie wodzy. Niedopuszczalna jest prezentacja 

koni na uwiązach, łańcuchach, kolcach, lonżach, pasach oraz elementach 

powodujących ból 

− konie prezentowane są w ochraniaczach o wysokości max. 30 cm. 

Organizator ma prawo do kontroli ochraniaczy! 

 

Niespełnienie powyższych standardów może spowodować niedopuszczenie ogiera 

do oceny. 

Uwaga! Bluzy dla prezenterów zapewnia organizator. 
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Przykład prawidłowo zaplecionej grzywy (fot. i wykonanie Magdalena Dziubińska). 

 

 
Przykład prawidłowo wypielęgnowanego ogiera Crazy Star-PP sp (Olimpic Star DSP – Ceitara westf. 

/ Castillo hol.), hod. Barbary Prusiewicz i elegancko ubranego prezentera spełniających  standardy, 

zgodnie z obowiązującym regulaminem (fot. Katarzyna Wiszowaty). 

 

3. Ogłoszenie wyników i prezentacja zakwalifikowanych ogierów 

 

Zaprezentowane zostają tylko ogiery zakwalifikowane. Podczas prezentacji komisja 

przedstawia wyniki oceny zakwalifikowanych ogierów wraz z krótkim komentarzem. 
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Warunki uzyskania czasowej kwalifikacji do hodowli (po pozytywnej ocenie 

rodowodu):  

 

Wszystkie ogiery – bonitacja min. 78 pkt, ocena liniowa – typ min. 7 pkt., pokrój min. 

7 pkt.  

− Grupa A - średnia arytmetyczna z ocen za: stęp, kłus i galop luzem min. 7,5 pkt. 

(każda cecha min. 6,8 pkt.)  

− Grupa B - średnia arytmetyczna z ocen za: skoki luzem i galop min. 7,5 pkt. 

(skoki luzem min. 7,5 pkt.)  

− Grupa C - średnia arytmetyczna z ocen za: skoki luzem, stęp, kłus i galop luzem 

min. 7,2 pkt. (ogiery rasy małopolskiej i wielkopolskiej spełniające warunki 

POZG min. 7,0 pkt.) (każda cecha min. 6,0 pkt.)  

− Grupa D średnia arytmetyczna z ocen za: stęp, kłus, galop luzem min. 7,0 pkt. 

(ogiery tzw. maści kolorowych min. 6,0 pkt.) 

 

Po lub w trakcie każdego z etapów powyższego programu Komisja może 

zadecydować o niedopuszczeniu ogiera do kolejnego etapu. Ogier musi 

być oceniony we wszystkich elementach kwalifikacji, żeby być 

zakwalifikowanym czasowo do hodowli. 
 

Ogier, u którego lekarz weterynarii stwierdzi kulawiznę lub nieregularność chodu, po 

konsultacji z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej, zostanie wycofany 

z kwalifikacji. 

 

UWAGA! Ogiery uznane czasowo do hodowli, po potwierdzeniu pochodzenia na 

podstawie badań markerów genetycznych DNA oraz wykluczeniu porażenia krtani 

i przedstawieniu wyników badań osteochondrozy, uzyskają wpis do księgi stadnej 

oraz prawo krycia klaczy do końca roku kalendarzowego 2022. 
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Wpis do ksiąg  
ogierów po alternatywnych próbach użytkowości 

 
Właściciele ogierów ras szlachetnych (w tym pełnej krwi angielskiej) zgłaszają do biura 

PZHK na adres cuber@pzhk.pl do dnia 2 marca 2022 r. ogiery, załączając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające uzyskanie minimum sportowego w MPMK lub innych 

alternatywnych próbach użytkowości, w celu oceny przez Komisję. 
 
Opłata w wysokości 400 zł musi zostać wpłacona na konto PZHK (68 1240 6175 1111 

0000 4571 0410) również najpóźniej do dnia 2 marca 2022 r. W tytule przelewu należy 

podać nazwę ogiera z adnotacją ,,Zgłoszenie ogiera po alternatywnych próbach 

użytkowości-nazwa ogiera”. Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty po 

2 marca 2022 r. W takim przypadku opłata wynosi 800 zł i musi być wpłacona 

najpóźniej do dnia 9 marca 2022 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie 

PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym 

terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do 

oceny przez Komisję. 

 

Po uzyskaniu odpowiedniej bonitacji, właściciel, w celu uzyskania przez ogiera wpisu 

do księgi / dopuszczenia do rozrodu, musi przedstawić: 

− ujemny wynik badania w kierunku porażenia krtani; 

− komplet zdjęć w kierunku osteochondrozy OCD wraz z oceną dokonaną przez 

lekarzy PZHK; 

− wynik badania markerów genetycznych DNA potwierdzającego pochodzenie 

po wskazanej parze rodzicielskiej. 

mailto:cuber@pzhk.pl

