
 
Związek Hodowców Koni  Wielkopolskich                                 Gniezno, 08.08.2022               
ul.   Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno 
Tel.: 61/ 847-14-52 lub 61/ 425-04-33         

                                           

REGULAMIN KRAJOWEGO CZEMPIONATU KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ 

1.  Organizator:  

 Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 

 Związek Hodowców Koni Wielkopolskich 

2.  Honorowy patronat: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

3.  Patronat medialny: Czasopismo „Hodowca i Jeździec” 

4.  Data i miejsce: 

 15 października 2022 roku – Ośrodek Jeździecki Poznań-Wola, ul. Lutycka 34 

5.  Katalog koni wystawianych na Czempionacie sporządzany jest przez Związek Hodowców Koni 
Wielkopolskich w oparciu o centralną bazę danych koniowatych PZHK oraz o dokumenty 
hodowlane znajdujące się w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Zgłoszenia 
przyjmuje biuro Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie  do dnia 4 października 
2022 roku. 

6.  W Czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, posiadające paszport PZHK,  które 
są wpisane lub spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy wielkopolskiej. 

7.  Konie będą wystawiane w następujących grupach wiekowych: 

 klacze rocznik 2019 i 2020 

 ogiery rocznik 2019 i 2020 

Oceny i klasyfikacje koni prowadzone będą z podziałem na : 

- Grupa koni skokowych (ocena skokowa) 

- Grupa koni ujeżdżeniowych (ocena ujeżdżeniowa) 

- Grupa koni zaprzęgowych (ocena ujeżdżeniowa) 

-Grupa koni z prawem wpisu do programu ochrony zasobów genetycznych (ocena 
ogólna) 

8.  Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osobowym podając 
jedną ocenę za każdy oceniany element z krótkim komentarzem.  

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

10.  Konie oceniane są indywidualnie. Ocena dokonywana jest oddzielnie dla każdej grupy koni.  

11. W ocenie indywidualnej koni sędziowie stosują skalę ocen od 1 do 10 punktów (z dokładnością 
0,1 pkt.) za poszczególne cechy: 

A. Typ – zgodność cech płciowych i rasowych z wzorcem rasy określonym  
w programie hodowlanym, 

B. Pokrój – poprawność budowy poszczególnych partii ciała, 

C. Skoki luzem – technika (praca) górnej linii (grzbiet i szyja), technika (praca) nóg tylnych, 
siła, równowaga, rytm, ambicja (chęć), 

D. Stęp w ręku – takt, zaangażowanie, długość kroku, równowaga, elastyczność. 



E. Kłus luzem – takt, zaangażowanie, długość kroku, równowaga, elastyczność, 

F. Galop luzem – takt, zaangażowanie, długość kroku, równowaga (sposób i kierunek 
przenoszenia środka ciężkości), elastyczność, 

Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez dwa lub więcej koni jest taka sama, o miejscu konia 
decydują: 

 w ocenie ogólnej – ocena skoków luzem, następnie ocena za typ 

 w ocenie ujeżdżeniowej – ocena ruchu w kłusie, następnie ocena ruchu w galopie 

 w ocenie skoków – ocena skoków luzem, następnie ocena ruchu w galopie 

 W przypadku dalszej równości o klasyfikacji decyduje komisja oceniająca.   

                Wyniki próby: 

 Ocena ogólna = (A+B+C+D+E+F)/6 

 Ocena ujeżdżeniowa = (D+E+F)/3 

 Ocena skokowa = (2xC+F)/3 

 

12.  W grupie ogierów wybierani są (minimum 5 sztuk w grupie): czempion i v-ce czempion. Spośród 
tych ogierów Komisja wybiera czempiona i v-ce czempiona ogierów oraz zdobywcę trzeciego i 
czwartego miejsca. Dla wybranych w ten sposób 4 najlepszych ogierów przewidziane są nagrody 
z funduszu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

13.  W grupach klaczy wybierane są (minimum 5 sztuk w grupie): czempionka i v-ce czempionka. 
Spośród tych klaczy Komisja wybiera czempionkę i v-ce czempionkę klaczy oraz zdobywczynie 
trzeciego i czwartego miejsca. Dla wybranych w ten sposób 4 najlepszych klaczy przewidziane są 
nagrody z funduszu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

14. Konie - zdobywcy tytułu czempiona w swoich grupach walczą o tytuł „Honorowego Czempiona 
Krajowego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej”.  

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

16. Przy dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia ilości     
wystawianych koni w poszczególnych grupach wiekowych. Równocześnie minimalną ilość koni 
ocenianych w poszczególnych grupach określa się na poziomie 5 sztuk. 

17. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości koni w poszczególnych grupach organizator może 
dokonać zmian w regulaminie Czempionatu. 

18.  Ostateczny termin zgłoszeń koni: 4 października 2022, zgłoszenia kierować do 

biura ZHKWlkp mailowo na adres: biuro@wzhk.pl. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy 
konia, numer paszportu, właściciel konia oraz  nr konta bankowego w celu przesłania 
ewentualnej nagrody finansowej.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

Ponadto przy zgłoszeniu konia obowiązuje wpisowe wpłata w wysokości 150,- 
będzie równocześnie opłatą za boks. Wpisowe prosimy wpłacać na konto ZHKWlkp 
:70203000451110000000412550. Po terminie 4.10.2022 ewentualna rezygnacja z 
uczestnictwa skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpisowego. 

 

Udział koni w Czempionacie będzie traktowany jako preselekcja przed 
ewentualnym udziałem w Aukcji koni – CAVALIADA 2022. 
 



 


