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Polowa Zaprzęgowa Próba Dzielności Klaczy Śląskich Surowa 2022 

 

1. Organizatorzy: 

Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej 

Sołtys – Rada Sołecka wsi Surowa 

     Patronat medialny: „Hodowca i Jeździec” 

2. Data i miejsce: 10.09.2022 r. (sobota), godz. 14.00  miejsce (Surowa 

gmina Żary). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny 

rozpoczęcia imprezy! 

3. Katalog koni wystawianych biorących udział w Polowej Próbie Dzielności 

sporządzony jest przez Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej na podstawie 

danych zawartych w bazie koni PZHK. Z uwagi na cykl wydawniczy katalogu 

bardzo prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie koni i jednocześnie informujemy, 

że konie zgłoszone po terminie rozpoczęcia składu i druku nie będą w nim ujęte. 

Konie dowiezione na Próbę muszą być zaopatrzone w paszport PZHK,                  

z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.  

4. Impreza odbywać się będzie pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii. 

 

5. Oceny koni dokonuje komisja, powołana przez organizatorów, w której skład 

wchodzi co najmniej dwóch sędziów. Konie oceniane są z dokładnością do 0,5 

punktu. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do 

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

6.  Regulamin Oceny Klaczy w Polowej Próbie Zaprzęgowej  
 
 Klacze mogą być poddawane polowej próbie dzielności po ukończeniu 3 roku życia.  

W przypadku stacjonarnego treningu w Zakładzie Treningowym kwalifikacja następuje w wieku 
min. 33 miesięcy. Nie ma ograniczeń dotyczących górnej granicy wieku kwalifikowanych klaczy 

 

Elementy oceny: 

 
               
 

            W obecności Komisji Oceny właściciel z pomocnikiem zaprzęgają klacz  do dwuosiowego, 
lekkiego, ogumionego pojazdu z dyszelkami. W zaprzęgu klacz rusza stępem i na odcinku 200 m 
jest oceniana przez komisję. Po zawróceniu stępem   w oznaczonym miejscu klacz pokonuje 
kłusem odcinek 200m, również oceniany przez komisję. W oznaczonym miejscu przed komisją 
klacz przechodzi do stępa i zatrzymuje się. Po zatrzymaniu należy ruszyć stępem. 

Komisja dokonuje oceny klaczy wg tabeli: 
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 CECHA 
 

MAKSYMALNA  
LICZBA 
PUNKTÓW 
 

 
  MNOŻNIK 

MAKSYMALNY 
    WYNIK 
 
 

CHARAKTER IZACHOWANIE SIĘ 

 
10 X2 20 

STYL RUSZANIA, ZATRZYMANIE, 
NIERUCHOMOŚĆ 

10 X2 20 

STĘP 10 X3 30 

KŁUS 10 X3 30 

RAZEM          100 

Klacz zdaje próbę o ile otrzyma 60 punktów 
Oceny: 
90-100-Wybitna 
80-89 Bardzo dobra 
70-79 Dobra 
60-69 Dostateczna 
 

 

 
7.  Nagrody rzeczowe są przyznawane dla trzech najlepszych koni 

8. Właścicielom najlepszych koni, wyłonionych w sposób opisany w pkt. 5, Polski 

Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody/ premie finansowe, zgodnie z 

zapisami „Zasad tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach 

funduszu PZHK w 2022 r”. 

9.  Organizatorzy Czempionatu 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 PRÓBY 

10.   Terminy zgłoszeń i wysokość opłaty: 

Ostateczny termin zgłoszeń – 31.08.2022. Potwierdzeniem zgłoszenia  

 

 

UWAGA  

Zgłoszenia na zhkzl@wp.pl 

Lub telefonicznie: 68 326 25 41  

mailto:zhkzl@wp.pl
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Potwierdzeniem zgłoszenia jest data wniesienia opłaty na konto  

Związku Hodowców Koni 16 1090 1535 0000 0000 5301 9262 

w wysokości 50,00 zł (tytuł polowa próba dzielności) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


