
                          
  

 

 

 

REGULAMIN   

 

XX Otwarty Warmińsko – Mazurski Czempionat Źrebiąt  

Koni Ras Szlachetnych  

 
 
1. Organizatorzy: 

Sportowy Klub Jeździecki ,, BASKIL’’ z siedzibą w Rzecznej 

Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie 

Stado Ogierów Starogard Gdański Spółka z o.o. w Rzecznej 

 

2. Data i miejsce:   

10 września  2022r., godz. 10.00 na terenie Stadniny Koni w Rzecznej. 

Dowóz koni do godz. 9.00 (stajnie otwarte od piątku 09 września 2022r. od godz. 17.00  ) 

 

3. W Czempionacie mogą brać udział źrebięta przy matkach (klaczki i ogierki ) rocznik 2022, urodzone 

w Polsce, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do ksiąg głównych koni ras szlachetnych.  

Oceniane źrebięta będą prezentowane z matkami na stój oraz w ruchu (stęp, kłus, galop)  na placu 

piaszczystym. 

 

4. Oceny źrebiąt dokonuje Komisja powołana przez organizatorów w składzie 2-3 osobowym. Po 

dokonaniu oceny każdego ze źrebiąt zostanie podana uzyskana nota za poszczególny element oraz 

krótki komentarz słowny. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do 

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

 

 

 



5. Ocena źrebiąt : 

 W ocenie indywidualnej źrebiąt komisja stosuje skalę od 1 do 5 pkt. co 0,1 pkt. za każdy z niżej 

wymienionych elementów: 

A - Typ  

B -  Pokrój  

C -  Zdrowie i rozwój  

D - Ruch   

Ocena końcowa = A+B+C+D 

 

6. Źrebięta będą oceniane w grupach: 

I Ogierki i klaczki o rodowodach zaawansowanych w krew ( jeden z rodziców jest rasy pełnej           

krwi angielskiej) 

II Ogierki i klaczki o rodowodach ujeżdżeniowych. 

III   Klaczki o rodowodach skokowych. 

IV Ogierki o rodowodach skokowych.  

W przypadku zgłoszenia mniej niż pięciu źrebiąt  w grupie I lub II,  zostaną one połączone i 

ocenione wspólnie z grupami  o rodowodach skokowych. Bezpośrednio po zakończeniu oceny 

danej grupy następuje  dekoracja. W przeglądzie wybiera się czempiona oraz  I- i II- wiceczempiona w 

każdej grupie. 

W przypadku uzyskania jednakowej oceny końcowej o wyniku  decyduje wyższa nota  w kolejności za : 

ruch, pokrój, typ. W przypadku identycznej oceny poszczególnych elementów o kolejności decyduje 

wskazanie komisji. 

 

7. Wszystkie klacze matki muszą posiadać paszport hodowlany  z adnotacją o aktualnych 

szczepieniach przeciwko grypie. Źrebięta z rocznika 2022 muszą być co najmniej zgłoszone do opisu. 

Konie przybyłe na czempionat muszą posiadać świadectwa zdrowia wystawione przez lekarza 

weterynarii. Konie bez świadectwa zdrowia nie będą wpuszczone na teren Stadniny. 

 

8.  Dla najlepszych źrebiąt organizator przewiduje nagrody: pieniężne i rzeczowe. 

Źrebięta z paszportami PZHK otrzymają dodatkową  nagrodę pieniężną z funduszu hodowlanego 

PZHK. Premie hodowlane dla źrebiąt z paszportami PZHK będą wypłacane według regulaminu 

Funduszu Hodowlanego  PZHK na rok 2022. 

 



9. Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór odpowiedni przy prezentacji koni  (tj.: koszulka 

typu polo lub bluza bez kaptura, jasne długie spodnie, obuwie sportowe ) oraz regulamin panujący na 

terenie Stadniny Koni w Rzecznej.  

Zarówno klacz jak i źrebię powinny mieć zaplecione grzywy i grzywki, być wyczyszczone z  zadbanymi 

kopytami. 

Klacz powinna być prowadzona w ręku na ogłowiu z wędzidłem, źrebię  prezentowane jest luzem  bez 

kantara. 

Na miejscu w Stadninie będzie możliwość skorzystania  z usługi plecienia grzyw i wyczyszczenia 

klaczy ze źrebięciem  - KOSZT: 120 zł  

 

10. Opłata organizacyjna : 

Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty na konto organizatora:  

BNP Paribas Bank Polska S.A.    38 2030 0045 1110 0000 0243 2860 

Sportowy Klub Jeździecki Baskil Rzeczna  

W tytule przelewu proszę podać nazwę źrebięcia i dane właściciela. 

WPISOWE : 150 zł 

UWAGA! W przypadku wycofania konia z imprezy  po 6 września 2022r. opłata organizacyjna nie 

podlega zwrotowi. 

BOKS:  100 zł. ( liczba boksów ograniczona). 

 Organizator zapewnia słomę i siano. 

Rezerwacja boksu droga mailową: hodowla@rzeczna.pl lub pod nr tel. 697 07 99 98 

 

11. Zgłoszenia koni prosimy kierować  drogą mailową na adres: hodowla@rzeczna.pl  do 4 września 

2022r.  

 Katalog źrebiąt sporządzony jest na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu oraz w bazie koni 

PZHK. Z uwagi na cykl wydawniczy katalogu prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie źrebiąt i 

jednocześnie informujemy, że źrebięta zgłoszone po rozpoczęciu składu i druku katalogu nie będą w 

nim ujęte.  

 

 12. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie 

odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni jak również 

w czasie trwania imprezy. 

 

 

 



ORGANIZATORZY:     SPONSORZY: 

                                                          

                                   

 

XX Otwarty Warmińsko – Mazurski Czempionat Źrebiąt  
Koni Ras Szlachetnych  

 

 

 

ZGŁOSZENIE ŹREBAKA  

 

 

1. NAZWA……………………………………………………………………………….. 

2. DATA URODZENIA…………………………………………………………………. 

3. MAŚĆ:…………………………………………………………………………………. 

4. RASA:………………………………………………………………………………….. 

5. HODOWCA:…………………………………………………………………………… 

6. WŁAŚCICIEL:………………………………………………………………………… 

7. OJCIEC ( rodowód )…………………………………………………………………. 

8. MATKA ( ksero rodowodu z paszportu)………………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


