Lubuskie Święto Konia – 2018

Harmonogram
16 czerwca /sobota/
Miejsce:

Stajnia Sportowa Błażejewski Stary Kisielin - hala
Godz. 11.oo - premiowanie źrebiąt ras szlachetnych rocznik 2015 i 2016(zwycięzca
otrzymuje kwalifikację do uczestnictwa w konkursie wolnych skoków podczas
międzynarodowej imprezy jaką jest Cavaliada Poznań 2018)
- wierzchowa próba dzielności klaczy
Godz. 15.oo - premiowanie źrebiąt ras szlachetnych rocznik 2017
- premiowanie źrebiąt ras szlachetnych rocznik 2018 i wystawa klaczy ras
szlachetnych

17 czerwca /niedziela/
Miejsce:

Stajnia Sportowa Błażejewski Stary Kisielin - hipodrom
Godz. 11.oo – prezentacja koni różnych ras /z.,kuc.,kn.,hc.,/
- pokaz grupy Andrzeja Woźniaka (SO Sieraków)
- premiowanie źrebiąt rasy śląskiej rocznik 2018
- prezentacja klaczy rasy śląskiej
- premiowanie źrebiąt rasy śląskiej rocznik 2017
- premiowanie źrebiąt rasy śląskiej rocznik 2016- klacze
- premiowanie źrebiąt rasy śląskiej rocznik 2016 – ogiery
i ich preselekcja do ZT

REGULAMIN
Oceny koni na Lubuskim Święcie Konia
Stary Kisielin 16 – 17 czerwca 2018
&1
Na wystawę zgłaszamy konie wszystkich ras dla których PZHK prowadzi księgi 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 – 2018, 2017 i 2016 /i 2015 w przypadku ras m.,wlkp.i sp/
Rocznik 2018 / 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 2017 i 2016 /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

Ocenie rocznika 2017 /roczniaki/ rasy m.,wlkp. i sp. będzie podlegał
Typ

-

do 10 pkt.

Pokrój

-

do 10 pkt.

Stęp /w ręku/

-

do 10 pkt.

Kłus /luzem/

-

do 10 pkt.

Kondycja pielęgnacja przygotowanie do wystawy - do 10 pkt
Rocznik 2016 i 2015 /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

Premiami ufundowanymi przez PZHK nagrodzimy źrebięta rasy śląskiej.
Źrebięta pozostałych ras nagrodzimy z funduszy ZHKZL.
Źrebięta z prawem wpisu do księgi wstępnej nie mają prawa do nagród finansowych PZHK
&3
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.
&4
Postanowienia regulaminu na wniosek Komisji Oceny w uzasadnionych przypadkach mogą być zmienione,
za zgodą organizatora wystawy
&5
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.
&6
Konie dowiezione na wystawę muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu
przeciwko grypie. Źrebięta z rocznika 2018 muszą być co najmniej zgłoszone do opisu.
&7
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
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.

Polowa próba wierzchowa klaczy
Próba obejmuje następujące elementy:
1. Skoki luzem w korytarzu
kombinacja: po wyjściu z zakrętu wskazówka (drąg lub niska kłoda) – 2,8-3m – koperta –6,5-6,8 m – stacjonata – 6,87,2 m – doublebarre 70 cm, podnoszony maksymalnie do 130 cm (o wysokości decyduje Komisja). W uzasadnionych
przypadkach Komisja może zadecydować o dodaniu wskazówek w kombinacji.
W skali do 10 pkt. ocenia się: styl skoku, łatwość i możliwości skokowe oraz odwagę.

2. Praca w stępie pod jeźdźcem, w skali do 10 pkt. ocenia się: energię, długość kroku, regularność.

3. Praca w kłusie pod jeźdźcem, w skali do 10 pkt. ocenia się: energię, długość kroku, regularność.

4. Praca w galopie pod jeźdźcem (tempo 350 m/min), w skali do 10 pkt. ocenia się: energię, regularność, lekkość
przodu, zaangażowanie zadu.

5. Jezdność w skali do 10 pkt. ocenia się: chęć do pracy z jeźdźcem i reakcje na podstawowe pomoce jeździeckie.

Oceny elementów 1), 2), 3), 4) dokonuje komisja, natomiast 5) – jeździec testowy.
Jeździec testowy ocenia klacze na podstawie pracy w stępie, kłusie i galopie.
Ocena z dokładnością do 0,5 pkt.

WYNIK:
45 – 50 pkt. – wybitny
40 – 44,99 pkt. – b. dobry
35 – 39,99 pkt. – dobry
30 – 34,99 pkt. – dostateczny
poniżej 30 punktów – niedostateczny
Klacz, która nie zdała próby dzielności ma prawo do jej powtórzenia bez ograniczeń czasowych
Próbom polowym i stacjonarnym można poddawać klacze do 6 miesiąca ciąży.

