REGULAMIN
SPECJALISTYCZNEJ WYSTAWY KONI POD NAZWĄ
„X ŚWIĘTOKRZYSKI MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RAS ZIMNOKRWISTYCH”
Ożarów - 2 czerwca 2019 r.

Termin i miejsce pokazu:


2.06.2019 r. (niedziela)



Gmina Ożarów , ul. Kościuszki (plac targowicy), powiat opatowski

Organizatorzy:
 Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie
 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach

Sędziowie:




X
X
X

Program Wystawy:
niedziela- 02.06.2019







do godz. 9:30 - przyjazd koni
10:15 - otwarcie wystawy
10:30 - 12:00 - rozpoczęcie oceny koni w stawkach-klasach
12:30 - ……………………………..
13:15 - dalsza ocena koni
14.30 - ogłoszenie wyników i prezentacja wyróżnionych koni
Uwaga!
Wręczenie nagród oraz pamiątkowego flot`s w danej stawce odbędzie się zaraz po zakończeniu oceny
tej stawki.
Warunki weterynaryjne :



Wszystkie konie muszą posiadać paszport PZHK z wpisem aktualnego właściciela konia
Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie wpisane
do paszportu
Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzone stosownym
zaświadczeniem lekarza weterynarii.
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Uwaga:
Konie bez wymaganych dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren obiektu, a tym samym nie będą
mogły uczestniczyć w Wystawie.
Warunki wystawienia koni:


Zgłoszenia koni na adres ozhk-kielce@wp.pl lub telefonicznie 782 030 855 w nieprzekraczalnym
terminie do 20.05.2019 r.



Opłata organizacyjna za umieszczenie w katalogu i poddanie konia ocenie wynosi 100 zł., która
winna być uiszczona do końca terminu 20.05.2019 r. na konto Okręgowego Związku Hodowców
Koni w Kielcach.
Nr konta : 26 2030 0045 1110 0000 0026 5320

Katalog zawiera następujące dane o koniu:
 numer katalogowy,
 nazwę konia,
 płeć,
 dokładną datę urodzenia,
 maść,
 rodowód konia,
 hodowcę,
 właściciela - wystawcę.

Konie w klasach I-IV pokazywane będą w ręku w pozycji stój w stępie i kłusie na ringu pokazowym według
poniższego schematu:
1) Komisja Sędziowska
2) Pokaz koni na stój
3) Pokaz konia w ruchu
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Zasady organizacyjne i system sędziowania
 We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie ras zimnokrwistych
zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni, spełniające warunki wpisu do księgi głównej
koni rasy zimnokrwistej.
 Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni,
ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogłyby wskazywać
pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela.
 Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest
pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni
w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.
 Wszystkie konie roczne muszą być prezentowane w kantarach skórzanych lub parcianych
 Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach z wędzidłem.
 Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny
lub nieprzygotowany do pokazu
 Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest
zabronione podczas trwania pokazu
Ocena płytowa:
 We wszystkich klasach konie pokazywane są w ręku - w stępie i kłusie oraz w pozycji „stój”
 Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:
o
o
o
o

I - ogierki roczne
II - ogierki dwuletnie
III - klaczki roczne
IV - klaczki dwuletnie

 Konie oceniane są pod względem typu, poprawności budowy, ruchu i urody
 Każdy koń sędziowany jest przez trzech sędziów, którzy podają jedną wspólną ocenę
 System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt.):
o
o
o
o
o
o

typ - do10 pkt.
pokrój( głowa, szyja, kłoda,) - do 10 pkt.
pokrój (nogi i kopyta) – do 10 pkt.
stęp - do 10 pkt.
kłus - do 10 pkt.
wrażenie ogólne - 0-5 pkt.- są to punkty ujemne ( odejmowane od oceny łącznej
za typ, pokrój i ruch)

Razem – maksymalnie 50 punktów.
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Wybór Czempiona
Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co najmniej 3 szt.
ogierów i 5 szt. klaczy Komisja Sędziowska może wyłonić Czempiona i Vice-Czempiona oddzielnie
dla ogierów i klaczy.
a. Wybór Młodzieżowego Czempiona PKZ
I. Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I i II kwalifikują się do Czempionatu
Młodzieży Ogierów.
II. Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach III i IV kwalifikują się
do Czempionatu Młodzieży Klaczy.
III. Ogiery i klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną wyprowadzone na plac
w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.
Wyboru Czempiona Młodzieży Ogierów dokonuje co najmniej trzyosobowa Komisja Sędziowska
drogą głosowania spośród ogierów wyprowadzonych na plac. Po wskazaniu ogiera otrzymującego
tytuł Czempiona, Komisja dokonuje wyboru Wice-czempiona spośród pozostałych ogierów
zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu. Według identycznych zasad
następuje wybór Czempionki i Wice-czempionki klaczy.
Konie, które uzyskały tytuł Czempiona w danej klasie poprzednich edycjach nie mogą zostać
powtórnie Czempionem.
Przeprowadzanie koni w ręku:
1. Prowadzący konie powinien być czysto i schludnie ubrany.
2. Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które
zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na pochodzenie prezentowanego konia.
3. Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.
4. Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera.
5. Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk lub podnieść nogę konia.
6. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie.
7. Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone
z pokazu.
8. Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni.
9. Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany jako ostatni
w swojej klasie.
Zdrowie
Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów.
Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.
Okrucieństwo
Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek
sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.
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