
Regulamin 

Polowej wierzchowej próby dzielności 

klaczy ras szlachetnych 

SASEK MAŁY 2021 

 

1. Organizatorzy: W–MZHK w Olsztynie i Gospodarstwo Agroturystyczne Sasek 

Termin: 30.11.2021 roku, godz. 10.00 

Miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne Sasek (12-100, ul. Sasek Mały 14) 

 

2. Uczestnictwo 

W polowej próbie wierzchowej mogą zostać poddane klacze spełniające następujące  

warunki:  

 wiek minimum 35 miesięcy 

 wpisane lub spełniające warunki wpisu do GK lub WK  

 jałowe lub maksymalnie do 5. miesiąca ciąży.  

 

Klacze posiadające paszport zagraniczny lub nie wydany przez PZHK mogą wziąć udział 

w polowej próbie wierzchowej pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia konia do 

odpowiedniego OZHK/WHZK w celu rejestracji w Centralnym Rejestrze Koniowatych 

PZHK. 

 

3. Przed przystąpieniem klaczy do próby sprawdzana jest dokumentacja hodowlana  

i weterynaryjna (wymagane są aktualne szczepienia przeciwko grypie). 

 

4. Klacze niewpisane do GK lub WK, są w dniu próby zmierzone i ocenione metodą liniową  

i bonitacyjną w celu wpisu do odpowiedniej księgi. 

 

5. Ocenę koni przeprowadzi komisja, powołana przez organizatorów, w składzie  

3-osobowym oraz jeździec testowy, która między sobą wybiera przewodniczącego. 

Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. 

 

6. Program próby 

I. Skoki luzem na kombinacji: 

po wyjściu z zakrętu - wskazówka (drąg lub niska kłoda) – 2,8-3,0 m – koperta – 6,5-7,2 

m – stacjonata – 6,8-7,5 m – stacjonata / okser / doublebarre, min. 70 cm 

O wysokości przeszkód decyduje komisja. W uzasadnionych przypadkach komisja  

może zadecydować o dodaniu wskazówek w kombinacji. 

 

 



II. Praca pod jeźdźcem w zastępie:  

a) kłus roboczy wokół ujeżdżalni, zmiana kierunku kłusem o wydłużonym wykroku,  

b) galop roboczy w obie strony - zagalopowanie w narożniku, wokół ujeżdżalni, koło  

w galopie, zwykła zmiana nogi  

c) stęp pośredni wokół ujeżdżalni, zmiana kierunku stępem swobodnym, na długiej 

wodzy, żucie z ręki 

 

7. Ocena 

Ocenie podlega 5 elementów, według poniższego schematu:  

 Ocena Komisji (z dokładnością do 0,5 pkt.):  

A. skoki luzem - max 10 pkt. 

(styl skoku, łatwość skoku, refleks, możliwości skokowe, odwaga) 

B. praca w stępie - max 10 pkt. 

(energia, długość wykroku regularność) 

C. praca w kłusie – max 10 pkt. 

(energia, długość wykroku) 

D. praca w galopie – max 10 pkt. 

(energia, regularność, lekkość przodu – zaangażowanie zadu) 

 Ocena Jeźdźca Testowego (z dokładnością do 0,5 pkt.):  

E. jezdność – max 10 pkt. 

(chęć do pracy z jeźdźcem, reakcje na podstawowe pomoce w stępie, kłusie, galopie) 

 

8. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe (puchary/statuetki). 

 

9. Zgłoszenia koni przyjmowane są do dnia 12.11.2021 r. do godziny 12:00, przez 

W – MZHK w Olsztynie, drogą mailową: biuro@konie.olsztyn.pl 

 

10. Opłaty od każdego konia wynoszą 100 zł dla W-MZHK w Olsztynie oraz 100 zł dla 

Gospodarstwa Agroturystycznego Sasek (w cenie uwzględniony jest boks). 

 

11. Wszystkich właścicieli i ich pomocników oraz widzów obowiązuje regulamin panujący 

na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Sasek. 

 

12. Organizatorzy nie zwracają: kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie 

odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu 

koni i w czasie trwania próby.  

 

13. Udział w czempionacie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych. Uczestnik wyraża zgodę, aby 

wymienione materiały były używane przez organizatora we wszelkich publikacjach, 

relacjach, reklamach - wewnętrznych i zewnętrznych, bez ograniczeń czasowych  

i lokalizacyjnych. 

mailto:biuro@konie.olsztyn.pl

