REGULAMIN
oceny koni oraz nagradzania właścicieli na Regionalnej Wystawie Koni
w Skaryszewie w dniu 3 LIPCA 2022 r.
Organizator :
1.Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu
2. Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
§1
Na Regionalnej Wystawie Koni mogą być przedstawiane konie, które spełniają
warunki wpisu do ksiąg koni zarodowych rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski
§2
Wszystkie prezentowane konie muszą być zaopatrzone w paszport PZHK oraz
posiadać aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie ( 2 dawki)
§3
1. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu jako
Organizator Wystawy powołuje 3-osobową Komisję Sędziowską wyznaczając zakres
dokonywanej oceny. Ocena Komisji jest jedną wspólną notą
2. Po zakończeniu prac Komisji sporządzony jest protokół i podane są do publicznej
wiadomości wyniki oceny.
3. Wyniki oceny sędziowskiej prezentowanych zwierząt, dokonanej i zaprotokołowanej
zgodnie z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają uchyleniu lub
zmianom.
4. Ocena dokonywana jest oddzielnie w grupach wiekowych :
- klaczki 1 – roczne indywidualnie
- klaczki 2 - letnie indywidualnie
- ogierki 1 – roczne indywidualnie
- źrebięta (sysaki) pod matkami indywidualnie
5. Konie są oceniane przez Komisję na płycie w pozycji „stój” oraz w ruchu na trójkącie o
o bokach 30 x 30 m
6. Komisja ma prawo odmówić oceny konia , który jest : kulawy, zraniony, niebezpieczny bądź
nieprzygotowany do pokazu
7. W ocenie indywidualnej prezentowanych koni rocznych i dwuletnich sędziowie
stosują stopniowaną co 0,5 pkt skalę ocen za następujące elementy :
- typ
- od 1 do 10 pkt
- pokrój (głowa, szyja, kłoda)
- od 1 do 10 pkt
- nogi i kopyta
- od 1 do 10 pkt
- stęp
- od 1 do 10 pkt
- kłus
- od 1 do 10 pkt
- wrażenie ogólne (kondycja, pielęgnacja, przygotowane konia do Wystawy
i sposób prezentacji)
- od – 5 pkt do 0 (punkty ujemne)
8. W ocenie indywidualnej źrebiąt pod matkami sędziowie stosują stopniowaną
co 0,5 pkt skalę ocen za następujące elementy :
- typ
- od 1 do 5 pkt
- pokrój
- od 1 do 5 pkt
- ruch
- od 1 do 5 pkt
- zdrowie i rozwój
- od 1 do 5 pkt
9.

W przypadku jednakowej liczby punktów o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje
uzyskanie wyższej noty za typ, a jeśli i te są identyczne o kolejności decyduję ocena za ruch.
Jeśli tak przeprowadzona klasyfikacja nie wyłania zwycięzcy to o przyznanym miejscu
decyduje wskazanie Komisji.
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§4
1. Organizator na podstawie zaprotokołowanych wyników sędziowskiej oceny
prezentowanych koni przyznaje nagrody indywidualne oraz może przyznawać nagrody za
czempionaty i wice czempionaty
2. Jeżeli liczba przedstawionych na Wystawie koni wynosi co najmniej 5 szt w każdej grupie
wiekowej i płciowej sędziowie mogą wyłonić czempiona i wice czempiona
oddzielnie dla każdej grupy
3. Podmioty gospodarcze, osoby prawne i fizyczne mogą fundować i wręczać nagrody
dodatkowe , po uzgodnieniu z organizatorem wystawy.
§5
1. Osoby prezentujące konie powinny być pełnoletnie. Prezenterów obowiązuje schludny
i czysty ubiór
2. Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem, straszenie lub zadawanie bólu
jakimkolwiek sposobem jest zabronione w trakcie pokazu jak i w miejscu postoju koni
§6
1. Informacje o eksponowanych na Wystawie koniach hodowlanych zamieszczone są w
katalogu opracowanym przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie –
Oddział w Radomiu.
2. Za wiarygodność danych zawartych w katalogu odpowiedzialny jest Wojewódzki
Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu
3. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiada za
ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie transportu i prezentowania koni
UWAGA :
Na terenie wystawy obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania innych zwierząt !!!

