
                       Lubuskie Święto Konia – 2019              

                                                                        

Harmonogram 

15 czerwca /sobota/ 

Miejsce:  

Stajnia Sportowa Błażejewski Stary Kisielin - hala 

Godz. 11.oo  - premiowanie źrebiąt ras szlachetnych rocznik 2016 i 2017(zwycięzca 

otrzymuje kwalifikację do uczestnictwa w konkursie wolnych skoków  podczas 

międzynarodowej imprezy jaką jest Cavaliada Poznań 2019) 

              - wierzchowa próba dzielności klaczy 

 

Godz. 15.oo   -  premiowanie źrebiąt ras szlachetnych rocznik 2019 i wystawa klaczy ras 

szlachetnych 

16 czerwca /niedziela/ 

Miejsce: 

Stajnia Sportowa Błażejewski Stary Kisielin - hipodrom 

Godz. 11.oo – prezentacja koni różnych ras /z.,kuc.,kn.,hc.,/ 

                     - premiowanie źrebiąt rasy śląskiej rocznik 2019  

          - prezentacja klaczy rasy śląskiej 

          - premiowanie źrebiąt rasy śląskiej rocznik 2018 

          - premiowanie źrebiąt rasy śląskiej rocznik 2017- klacze      

                    - premiowanie źrebiąt rasy śląskiej rocznik 2017 – ogiery 

                       i ich  preselekcja do ZT 

 

 



                                                                        REGULAMIN 

                Oceny koni na Lubuskim Święcie Konia 

           Stary Kisielin 15– 16 czerwca 2019    

                                          

              & 1 

Na wystawę zgłaszamy  konie  wszystkich ras dla których PZHK prowadzi księgi  

Hodowlane lub rejestr.  

Oceniane będą konie 3 letnie i starsze wpisane lub posiadające prawo wpisu do ksiąg lub rejestru. 
Ocenie będzie podlegał; 

Typ    - do 10 pkt.         

 Pokrój    - do 10 pkt.  

 Stęp     - do 10 pkt.    

 Kłus     -  do 10 pkt.      

Kondycja pielęgnacja przygotowanie do wystawy -  do 10 pkt 

   

                          & 2 

Na premiowanie zapraszamy źrebięta  

z roczników – 2019, 2018 i  2017  

oraz roczniki 2019, 2017 i 2016 w przypadku ras m.,wlkp.i sp. 

 

Rocznik 2019 / źrebięta z matkami/ będziemy oceniać 

 Typ     - do 5 pkt.         

 Pokrój     - do 5 pkt.  

         Zdrowie i rozwój   - do 5 pkt. 

Ruch /luzem/    - do 5 pkt       

                                                                             

 Rocznik 2018 i 2017  /roczniaki i dwulatki/  rasy: 

 śląskiej , zimnokrwistej, konik polski, huculskiej i kuc będziemy oceniać 

Typ     - do 10 pkt.         

 Pokrój     - do 10 pkt.  

 Stęp /w ręku/    - do 10 pkt.    

 Kłus /w ręku /   -  do 10 pkt.      

Kondycja pielęgnacja przygotowanie do wystawy -  do 10 pkt 

 

  

 

 



Rocznik 2017 i 2016 /dwu i trzylatki/  ras: m.,wlkp. i sp będziemy oceniać 

Typ    - do 10 pkt.         

 Pokrój    - do 10 pkt.  

 Stęp /w ręku/   - do 10 pkt.    

 Kłus /luzem/   -  do 10 pkt.     

 Galop    - do 10 pkt.  

Skoki luzem   -  do 10 pkt. (x2) /zał. 1 

 

 

     

 

              & 3 

                                        Na polowa próbę wierzchową 

Zapraszamy klacze ras : m., wlkp. i sp. 

Polowej próbie wierzchowej mogą zostać poddane klacze spełniające następujące warunki:                                                                                                                                                                                       

wiek minimum 35 miesięcy, wpisane lub spełniające warunki wpisu do GK lub WK ,  jałowe 

lub maksymalnie do 5. miesiąca ciąży.  

Minimalna liczba klaczy przystępujących do polowej próby wierzchowej wynosi 5. sztuk   

Klacze niewpisane do GK lub WK, są w dniu próby zmierzone 

 i ocenione metodą liniową i bonitacyjną w celu wpisu do księgi.  

 

Program próby  

1. Skoki luzem na kombinacji (schemat zał. 1)                                                                                            

O wysokości przeszkód decyduje komisja. W uzasadnionych przypadkach komisja może 

zadecydować o dodaniu wskazówek w kombinacji.  

2. Praca pod jeźdźcem w zastępie:                                                                                                                                

a. kłus roboczy wokół ujeżdżalni, zmiana kierunku kłusem o wydłużonym wykroku,  

b. galop roboczy w obie strony - zagalopowanie w narożniku, wokół ujeżdżalni, koło w  

galopie, zwykła zmiana nogi,                                                                                                                                         

c. stęp pośredni wokół ujeżdżalni, zmiana kierunku stępem swobodnym, 

 na długiej wodzy, żucie z ręki.  

Ocenie podlega 5 elementów, według poniższego schematu:  

 Ocena Komisji (z dokładnością do 0,5 pkt):  

skoki luzem (max 10 pkt.)                                                                                                                                     

praca w stępie (max 10 pkt.)                                                                                                                                                    

praca w kłusie (max 10 pkt.)                                                                                                                                          

praca w galopie (tempo 350m/min) (max 10 pkt.)    



ocena Jeźdźca Testowego (z dokładnością do 0,5 pkt)  

 

Skala ocen: 10 – wybitny 9 – bardzo dobry 8 – dobry 7 – dosyć dobry 6 – zadawalający  

5 – dostateczny 4 – niedostateczny 3 – prawie zły  2 – zły 1 – bardzo zły 

Wynik próby dzielności:  

45 – 50 pkt. – ocena wybitna  

40 – 44,99 pkt. – ocena b. dobra  

35 – 39,99 pkt. – ocena dobra  

30 – 34,99 pkt. – ocena dostateczna  

poniżej 30 pkt. – ocena niedostateczna 

 

     

          & 4 

Nagrody pieniężne i rzeczowe mogą być przyznawane w zależności od posiadanych środków. 
Sponsorzy mogą fundować nagrody w porozumieniu z organizatorem wystawy. Nagrody 
fundowane przyznaje Komisja, chyba, że fundator postanowi inaczej. 

 

          & 5 

Postanowienia regulaminu na wniosek Komisji Oceny w uzasadnionych przypadkach mogą być 
zmienione, za zgodą organizatora wystawy 

  

                   & 6 

Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów. Po zakończeniu oceny Komisja 
sporządza protokół  i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie 
przewiduje się odwołań. 

 

          & 7 

Konie dowiezione na wystawę muszą być zaopatrzone w paszport  z adnotacją o aktualnym 
szczepieniu przeciwko grypie. Źrebięta  z rocznika 2019 muszą być co najmniej zgłoszone do 
opisu. 

         & 8 

Organizatorzy 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 wystawy 

 

                                                                  & 9 

Opłaty: 

Wpisowe       - 30 zł (w tym koszulka z logo ZHKZL) 

Boks              - 50 zł  



 

 

 

 

   

Zal. 1 

 

Zasady oceny koni w wolnych skokach: 

 

Ocenie podlegają elementy według poniższego schematu: 

• rozwaga i sposób podejścia do przeszkody 

• ułożenie głowy szyi i kłębu 

• siła odbicia 

• szybkość oderwania przednich nóg 

• ułożenie kłody w skoku 

• umiejętność złożenia przednich nóg i otwarcia zadu 

• równomierność prowadzenia przednich nóg 

• dynamika skoku 

• elastyczność grzbietu 

• szybkość powrotu do równowagi po skoku 

 

Konie będą pokonywały korytarz w skokach luzem na „ lewą rękę”.  
Klacze i ogiery dwuletnie maksymalna wysokość oxera do 115 cm.  
Klacze starsze maksymalna wysokość do 130 cm.  

O wysokościach przeszkód głos decydujący ma komisja oceniająca. 



 

 

 

 

                      

 


