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IV Czempionat Źrebiąt – Baborówko 7 sierpnia 2021 r. 

Kwalifikacja do Aukcji Źrebiąt – Baborówko Horse Auctions – Foals edition 2021 
 

Regulamin Otwartego Premiowania Źrebiąt Ras Szlachetnych i Kuców 
 
1. Organizator: 

Związek Hodowców Koni Wielkopolskich 

Powiatowe Koło ZHK Wlkp. w Szamotułach 

Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko 

2. Data i miejsce: 7 sierpień 2021, godz.11:00 – Baborówko 

3. Katalog koni wystawianych na Premiowaniu Źrebiąt sporządzony jest przez ZHK Wlkp. 
na podstawie danych zawartych w pazie koni PZHK. Z uwagi na cykl wydawniczy 
katalogu bardzo prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie koni i jednocześnie 
informujemy, że konie zgłoszone po terminie rozpoczęcia składu i druku nie będą w 
nim ujęte. 

4. W Premiowaniu mogą brać udział źrebięta rocznika 2021 wierzchowych ras 
szlachetnych dla których księgi prowadzi PZHK, zaopatrzone w paszport PZHK, 
spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej oraz kuców mających 
prawo wpisu do księgi kuców i rejestru kuców i koni małych. Ponadto w premiowaniu 
mogą brać udział źrebięta zapisane do zagranicznych ksiąg hodowlanych zrzeszonych 
w WBSH. 

5. Konie będą oceniane w następujących klasach: 

L  Klaczki i ogierki ujeżdżeniowe rocznika 2021 

II. Klaczki i ogierki skokowe rocznika 2021 

III. Klaczki i ogierki zaprzęgowe rocznika 2021 

IV. Klaczki i ogierki rocznika 2021 zaawansowanych w pełną krew angielską 

(przynajmniej jeden z rodziców pełnej krwi angielskiej) 

V. Klaczki i ogierki rocznika 2021 kuców 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwy podział na osobne grupy klaczek i 
ogierków (min.5 szt. w każdej grupie). 
Dodatkowo ze zwycięzców poszczególnych grup wybrany zostanie Czempion  

Premiowania. 



 

 

 
6. Oceny 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. 

7. Ocena koni: 

Ocenie podlegają następujące elementy: 

- TYP  

- POKRÓJ 

- ZDROWIE i ROZWÓJ 

- RUCH 

Ocena Komisji za każdy element to maksymalnie 5 pkt (z dokładnością do 0,1 pkt.). 
Łącznie maksymalny wynik oceny to 20 pkt. Komisja wystawia jedną notę wraz z 
komentarzem. W przypadku tej samej sumy punktów za wszystkie oceniane elementy 
o kolejności w klasyfikacji ogólnej decydować będzie wyższa nota za ruch, a jeśli i ta 
będzie taka sama to wyższa nota za pokrój, dalej za typ. Przy identycznej ocenie 
lepszego konia wskazuje Komisja. 

8. Sposób prezentacji: klacz w ręku, źrebię przy matce luzem. Wystawca jest 
zobowiązany do terminowego doprowadzenia koni przed komisję i do ich prezentacji. 
Dozwolona jest pomoc dodatkowej osoby podczas prezentacji źrebiąt. Konie należy 
dowieźć na miejsce premiowania najpóźniej na godzinę przed jej rozpoczęciem. 

9. Dla najlepszych koni organizator przewiduje nagrody finansowe wypłacane zgodnie z 
zasadami tzw. funduszu premiowego PZHK ( dla członków Związków zrzeszonych w 
PZHK z aktualną opłaconą składką ) oraz w tej samej wysokości i na tych samych 
zasadach nagrody finansowe z funduszy ZHK Wlkp. ( dla członków ZHK Wlkp. z 
aktualna opłacona składką).  

Pula nagród finansowych zależna jest od liczby zgłoszonych źrebiąt wierzchowych ras 

szlachetnych dla których księgi prowadzi PZHK: 

Powyżej 25 źrebiąt -  łączna pula nagród finansowych: 11.000 zł 

Powyżej 35 źrebiąt – łączna pula nagród finansowych: 16.000 zł 

Powyżej 45 źrebiąt – łączna pula nagród finansowych: 22.000 zł 

Dla najlepszych źrebiąt w kategoriach otwartych przewidziane są nagrody rzeczowe 

o łącznej wartości: - 40.000 zł 

10. Organizatorzy Premiowania nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, nie 
odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne 
powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Premiowania. 



 

 

 
11. Termin zgłoszeń i opłaty: 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 lipca 2021 na adres e mail :  biuro@wzhk.pl 

W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy źrebięcia wraz z nr paszportu, a jeśli takowego 
nie ma to, datę jego urodzenia , matkę , ojca, maść i dane właściciela. W przypadku 
źrebiąt z paszportami zagranicznymi dodatkowo rodowód do trzeciego pokolenia.    
W zgłoszeniu prosimy o podanie nr konta bankowego w celu późniejszego 
przesłania nagród finansowych z funduszu PZHK i ZHK Wlkp. 

Opłata-wpisowe:  

- 100 zł- dla członka Związku Hodowców Koni Wielkopolskich,  

- 200 zł - dla pozostałych uczestników Czempionatu.  

W ramach opłaty wpisowego Organizator zapewnia boks ze słomą od 6 sierpnia                 
godz. 17.00, żłoby i pasza własne. 

Potwierdzeniem zgłoszenia jest opłata wniesiona na konto Związku Hodowców Koni 
Wielkopolskich do dnia 30.07.2021. Nr konta: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550      
z dopiskiem „opłata organizacyjna Czempionatu Źrebiąt w Baborówku”. 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość 
ograniczenia liczby źrebiąt ( max 90 sztuk). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, 
potwierdzona opłatą. 

W przypadku wycofania konia z imprezy po 30 lipca 2021 roku wpisowe nie podlega 
zwrotowi.  

 

Podczas premiowania odbędzie się kwalifikacja do aukcji źrebiąt online:  

Baborówko Horse Auctions – Foals edition 2021.  

Hodowcy i właściciele źrebiąt zainteresowani wzięciem udziału w aukcji źrebiąt proszeni 
są o wcześniejsze zgłoszenie  

Źrebięta zakwalifikowane do udziału w aukcji wezmą udział w obowiązkowej sesji 
filmowej i zdjęciowej, która odbędzie się 08.08.2021 (niedziela) w Baborówku. 

Aukcja online odbędzie się w terminie 2-4.09.2021 r. 

Zgłoszenia i informacje w  sprawie aukcji: 

Oliwia Chmielewska – tel. 606 875 999,  e-mail: auctions@baborowko.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji znajdują się na www.auctions.baborowko.pl 
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