
 

VII   MŁODZIEŻOWY  CZEMPIONAT  KONI 

RAS   ZIMNOKRWISTYCH 

Regulamin 

1. Organizatorzy: 

Lubelski  Związek Hodowców Koni  

Wójt Gminy w Radzyniu Podlaskim 

Terenowe Koło Hodowców Koni w Radzyniu Podlaskim 

 

2. Data i miejsce 

15 maja 2022 r.  (niedziela) Bedlno k. Radzynia 

3. Katalog koni uczestniczących w Czempionacie sporządzony                     

jest przez Lubelski Związek Hodowców Koni w oparciu o  źródłowe 

dokumenty hodowlane. 

4. W czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce,                                     

z paszportami wydanymi przez PZHK, które spełniają warunki wpisu                       

do księgi głównej koni rasy PKZ i Arden Polski. 

Oceniane konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie (na trójkącie),                           

w klasach według programu: 

Program: 

  9:00 – zwózka koni  

10:00 - Msza Święta  

11:30 – uroczyste rozpoczęcie Czempionatu. 

 

–  klasa I – klacze roczne 

 a)  PKZ 

 b)  PKZ w typie sok. 

 c)  PKZ w typie sztum. 

 d)  Arden Polski 

 

 – klasa II - klacze 2-letnie 

 a ) PKZ 

 b) PKZ w typie sok. 

 c) PKZ w typie sztum. 

 d) Arden Polski 



 

– klasa III – klacze 3-letnie  

a ) PKZ 

b) PKZ w typie sok. 

c) PKZ w typie sztum. 

d) Arden Polski 

 

– wybór Czempiona klaczy młodszych 

 

– klasa IV- ogiery 1-roczne 

 a) PKZ 

 b) PKZ w typie sok. 

 c) PKZ w typie sztum. 

 d) Arden Polski 

 

– klasa V - ogiery 2-letnie  

a ) PKZ 

b) PKZ w typie sok. 

c) PKZ w typie sztum. 

d) Arden Polski 

  

–wybór Czempiona ogierów młodszych 

 

w klasach koni rocznych mogą startować klacze i ogiery urodzone w 2021 r., 

w klasach koni dwuletnich – klacze i ogiery urodzone w 2020 r.                         

w klasie klaczy trzyletnich – klacze urodzone w 2019 r.  

5. Oceny koni dokonuje komisja w składzie 3 osobowym powołana 

przez Lubelski Związek Hodowców Koni.                                                      

W przypadku zgłoszonych w klasie mniej niż 5 koni, klasy będą łączone. 

Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki         

do publicznej wiadomości. 

Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

 

6. Każdy koń musi być odpowiednio wypielęgnowany                  

oraz prawidłowo okiełznany – wędzidło gładkie zapięte na dwa kółka, 

wodze skórzane.  

7. Właściciel, prezenter lub osoba przez niego upoważniona, okazująca 

brak szacunku względem osób oficjalnych zostanie usunięta z wystawy. 

 



8. Ocena koni:  

- ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni, 

- system punktacji ( z dokładnością do 0,5 pkt)  

- w ocenie indywidualnej koni komisja stosuje skalę 50 pkt za następujące 

elementy: 

typ    1 - 10 pkt, 

pokrój (głowa, szyja, kłoda) 1 - 10 pkt, 

pokrój (nogi i kopyta)  1- 10 pkt, 

stęp    1- 10 pkt, 

kłus    1- 10 pkt, 

wrażenie ogólne  0- (-5)pkt. 

Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez niezależnych sędziów. Liczba 

punktów przyznana przez sędziów jest średnią z trzech ocen.  W przypadku 

jednakowej liczby punktów, o wyższym miejscu decyduje wyższa liczba 

punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie taka sama, 

o przyznaniu wyższego miejsca w klasie zdecyduje „wskazanie Komisji”. 

9. Na podstawie wyników oceny z poszczególnych klas Komisji 

wybierany jest czempion klaczy i ogierów, a spośród nich                      

Najlepszy Koń Wystawy. 

 

10. Nagrody- właściciel pierwszego, drugiego i trzeciego konia w klasie 

otrzymuje nagrodę honorową  z możliwością wyjazdu na Czempionat krajowy 

dofinansowany ze środków LZHK.  Dla właścicieli koni uczestniczących       

w Czempionacie przewidywane są również nagrody z Funduszu Promocji 

Mięsa Końskiego.  

 

11. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport. 

 

12. Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni 

przy prezentacji koni oraz przestrzeganie regulaminu panujący na terenie 

Wystawy. 

 

13.  Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest kulawy, 

zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu. 

 

14. Wpisowe w wysokości 30 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych 

należy wpłacić na konto LZHK do dnia 9 maja 2022 r. 



Nr konta 02 1600 1462 1829 9542 5000 0001                                                                               

z dopiskiem „VII Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych – nazwa konia” 

 

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesłać na formularzu zgłoszeniowym 

na adres biura Lubelskiego Związku Hodowców Koni do dnia 9 maja br.  

 

Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia 

koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody 

materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania 

Czempionatu.  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania lub wprowadzenia 

zmian dotyczących przebiegu Czempionatu. 

  

 

Organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom sukcesów i satysfakcji                     

z udziału w Czempionacie.



 

 

 


