Regulamin premiowana źrebiąt
SO Sieraków – 17.07.2016r.

1. Początek wystawy 17.07.2016r. (niedziela) godz. 10:00 – płyta dziedziniec SO.
2. Stajnie przygotowane od dnia 16.07.2016r. – godz. 17:00 (liczba boksów
ograniczona) -opłata za boks 20,00zł. za 1 konia (płatne w biurze SO)
3. Opłata organizacyjna za wystawienie 1 konia – 50,00zł. ( w tej opłacie
mieści się poczęstunek dla wystawców). Istnieje możliwość zamówienia
noclegów w SO w cenie 55,00zł. za 1 osobę/1 dobę/.
4. Oceniane i nagradzane będą konie ras szlachetnych (wlkp, młp, sp.) w
następujących grupach:
I.

Ogierki 1-roczne ur.2015r.

II.

Klaczki 1 roczne ur.2015r.

III.

Ogierki 2-letnie ur.2014r.

IV.

Klaczki 2-letnie ur.2014r.

V.

Źrebięta przy matkach ur.2016r.

5. Źrebięta przy matkach mogą być pokazywane luzem, przywiązane przy popręgach
lub w ręku obok matki.
6. Źrebięta 1-roczne muszą być pokazywane w ręku na kantarze lub z wędzidłem,
źrebięta 2-letnie muszą być pokazywane w uzdach z wędzidłami.
7. Źrebięta pozostałych ras mogą być oceniane bez prawa do nagród finansowych.
8. Tytuł Czempiona wystawy otrzyma źrebię z roczników 2014 lub 2015, które
otrzymało najwyższą ocenę komisji( przy równej ilości punktów decyduje
komisja).
Zgłoszenia źrebiąt na wystawę prosimy wysyłać do dnia 12.07.2016r. na adres:
Związek Hodowców Koni Wielkopolskich:
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 61 8471452, e-mail: biuro@wzhk.pl

Regulamin Premiowania Źrebiąt:
1. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w
składzie 3 osobowym.
Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej
wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
2. Konie oceniane są indywidualnie, (można zastosować metodę na początku wstępnej

oceny całej grupy wiekowej na kole), a sędziowie stosują skalę ocen od 1 do 10 pkt. ( z
dokładnością do 0,5 pkt.) za cechy:
–

typ

–

pokrój

–

stęp

–

kłus

–

kondycję ,pielęgnację i prezentację konia

Skala ocen:
10 pkt. - doskonała

5 pkt. - mierna

9 pkt. - bardzo dobra 4 pkt. - niedostateczna
8 pkt. - dobra

3 pkt. - prawie zła

7 pkt. - zadawalająca 2 pkt. - zła
6 pkt. - dostateczna

1 pkt. - bardzo zła

W przypadku źrebiąt pod matkami (rocznik 2016) ocenie
podlegają, cztery cechy w skali 20-punktowej:
Typ

do 5 pkt

Pokrój do 5 pkt
Zdrowie i rozwój do 5 pkt
Ruch do 5 pkt
W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa
liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie się również pokrywała u
wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zdecyduje wyższa ocena za ruch.
Jeśli i te oceny będą jednakowe o miejscu decyduje przewodniczący komisji oceny.
3. Do Premiowania kwalifikują się źrebięta z rocznika 2016, 2015 i 2014 mające prawo
wpisu do ksiąg hodowlanych (ogierki i klaczki do Księgi Głównej).

