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& 1. 
1. W II czempionacie użytkowym kuców, mogą brać udział kuce wpisane lub spełniające warunki 

wpisu do Rejestru kuców i koni małych i Polskiej księgi stadnej kuców posiadające paszporty 
polskie lub zagraniczne. 

2. W czempionacie użytkowym mogą brać udział następujące kuce: 
a) ogiery i klacze w wieku 4-5 lat wpisane lub spełniające warunki wpisu do Polskiej księgi stadnej 

kuców. 
b) ogiery, wałachy i klacze w wieku 6 lat i powyżej wpisane lub spełniające warunki wpisu do 

Rejestru kuców i koni małych lub Polskiej księgi stadnej kuców.  

3. Kuce posiadające ważne szczepienia przeciw grypie. 

4. Kuce nie muszą być rejestrowane w OZJ-PZJ. 

5. Na kucach mogą startować jeźdźcy bez limitu wieku, jeźdźców obowiązuje posiadanie brązowej 
odznaki jeździeckiej, oraz pisemna zgoda lekarza medycyny stwierdzająca brak przeciwwskazań 
do startu w zawodach. Dla jeźdźców poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda obojga rodziców 
na start w zawodach. 

& 2. 

1. Organizatorami czempionatu są Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu, Polski Związek 
Hodowców Koni, LKS Stragona Strzegom. 

2. Organizatorzy powołują dwóch sędziów posiadających uprawnienia do oceny sportowej koni 
w odpowiednich konkurencjach. 

3. Kuce będą oceniane w konkurencji skoków i ujeżdżenia 
a. Ujeżdżenie 

 kuce 4-5 letnie program L-3 i program L-7 

 kuce 6 letnie i starsze program P-6 i P-8 
b. skoki pod jeźdźcem - półfinał i finał konkursy na styl skoku konia, ew. rozgrywka konkurs zwykły. 

 Półfinał Finał Rozgrywka 
Kuce do 130cm 
4-5lat 60 70 70 
pow. 6lat 70 80 80 

Kuce do 140cm 
4-5lat 70 80 80 
pow. 6lat 80 90 90 

Kuce do 148 cm 
4-5 lat 80 90 90 
pow. 6lat 90 100 100



4. Skoki luzem będą przeprowadzone w krytej ujeżdżalni w formie konkursu czempionatowego.  

Skoki w korytarzu odbywają się na następującej kombinacji przeszkód: wskazówka(leżący drąg) – 2 
- 2,5 m - krzyżak - jeden krok galopu - krzyżak - jeden krok galopu - doublebaare. 

Wysokość i szerokość przeszkód, jak również odległość między przeszkodami stosowne do wzrostu 
konia: 

 dla grupy „B" (kuce do 130 cm wzrostu) 50 x 50 cm - drugi drąg maks. do 70 cm; 

 dla grupy „C" (kuce do 140 cm wzrostu) 60 x 60 cm - drugi drąg maks. do 80 cm; 

 dla grupy „D" (kuce do 148 cm wzrostu) 70 x 60 cm - drugi drąg maks. do 90 cm); 

 dla grupy „E” (małe konie do 156 cm)   80 x 80 cm - drugi drąg maks. do 110 cm 
O odległościach między przeszkodami i szerokości decyduje Komisja. 

Koń w skokach luzem może być puszczany w kombinację „z ręki". Na każdej wysokości powinien 
wykonać 1-3 skoki (skok ze zrzutką, zatrzymaniem lub puknięciem powinien być powtórzony). Po 
udanym (czystym) skoku wysokość double baru może być podniesiona. W uzasadnionych 
przypadkach Komisja może podjąć decyzję o dodaniu wskazówki w kombinacji 

Oceniane są następujące elementy: 

 rozwaga i sposób podejścia do przeszkody; ułożenie głowy i szyi; siła odbicia; 

 ułożenie głowy, szyi i kłody podczas skoku (baskil); umiejętność złożenia przednich kończyn  i   
otworzenia zadu; równomierność prowadzenia kończyn; 

 dynamika skoku; elastyczność grzbietu; 

 szybkość powrotu do równowagi po skoku. 
Komisja ocenia każdy element w skali  od 1 do 5 pkt. (co 0,5 pkt.) . Razem do 20 pkt. 

5. Zaprzęgi traktowane są jako forma pokazu. 

& 3. 

Organizatorzy na podstawie zaprotokołowanych wyników sędziowskich przyznają dyplomy i puchary 
indywidualne dla kuców za tytuły czempiona. 

& 4. 

Na zakończenie, uwzględniając wyniki z obydwu czempionatów (hodowlanego i użytkowego), wyłoniony 
zostanie super czempion kuców. Dlatego wskazany, choć nie obowiązkowy, jest udział prezentowanych 
kuców w obydwu czempionatach. 

 & 5.  

Do obowiązków wystawców koni należy: 
1. Zapewnienie, na swój koszt, transportu koni na Czempionat i z powrotem. 
2. Opieka nad swoimi końmi w czasie trwania Czempionatu, a w szczególności: 

 pojenie, karmienie i pielęgnacja koni, 

 czuwanie nad zachowaniem warunków bhp podczas trwania Czempionatu  

& 6. 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.08.2015. w Okręgowym Związku Hodowców Koni we 
Wrocławiu, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław, pocztą, e-mail: ozhk.wroclaw@interia.pl,   lub 
telefonicznie 71 321-25-53, 71 759-18-45. 

2. Zgłoszenie po terminie opłata dodatkowa 250 zł. 

mailto:ozhk.wroclaw@interia.pl


3. Opłaty za udział w Czempionatach: 

 50 zł za dyscyplinę 

 100 zł  boks, bez względu na długość pobytu 

Płatności należy dokonać przelewem bankowym BGŻ S.A.we Wrocławiu, numer konta: 
75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 
z dopiskiem: np. - Jan Kowalski - Nowa Ruda, czempionat kuców 

UWAGA!!! 
Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie 
odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w 
czasie trwania czempionatu 

PPrrooggrraamm::  

Sobota 5.09.2015: 

 Skoki pod siodłem - półfinały 

 skoki luzem w krytej ujeżdżalni w godzinach popołudniowych 

Niedziela 6.09.2015: 

 ujeżdżenie 

 skoki pod siodłem - finał 
Bezpośrednio po każdej konkurencji dekoracja. 
 



OOrrggaanniizzaattoorr  pprrooppoonnuujjee  nnoocclleeggii  ww  nnaassttęęppuujjąąccyycchh  hhootteellaacchh::

Strzegom - 5 km od Morawy 

Hotel i Restauracja GRANIT 
ul. Rynek 39 
58-150 Strzegom 
tel./fax 74 855-03-44 
www.hotel-granit.prv.pl 
e-mail: hotelgranit@op.pl 

Hotel i Restauracja STRAGONA 
ul. Al. Woj. Pol. 47 
tel. 74 855-15-49 
tel. kom. 601-971-437 

Hotel i Restauracja SYRENA 
ul. Kasztelańska 18 
tel./Fax 74 649-40-55 
tel. 74 855-55-29 

Świebodzice - 15 km od Morawy 

Pensjonat Galery*** 
Ciernie 161c 
tel. 74 854-26-89 
www.mirjan.pl/gallery 
galery@mirjan.pl 

Hotel Księżyc 
ul. Jeleniogórska 52 
tel. 74 856-10-50, 
e-mail: recepcja@hotelksiezyc.pl 
www.hotelksiezyc.pl 
 

Świdnica - 15 km od Morawy 

Hotel Esperanto *** 
ul. Stęczyńskiego 18 
tel: 74 63-22-333 
e-mail: hotel@hotel-esperanto.pl 
www.hotel-esperanto.pl 

Hotel Fado *** 
ul. M.Konopnickiej 6 
58-100 Świdnica 
tel. 74 666-63-70 
www.hotelfado.eu 

Red Baron Hotel **** 
ul. Lwa Tołstoja 2 
tel. kom. 885-775-102 
email:recepcja@redbaronhotel.pl 
www.redbaronhotel.pl 

Park Hotel *** 
ul. Pionierów 20 
58-100 Świdnica 
tel: 74 853-77-22 
e-mails: hotel@park-hotel.com.pl 
www.park-hotel.com.pl 

Świebodzice - 10 km od Morawy 

Hotel "Pod Wierzbą" *** 
ul. Częstochowska 1, Świdnica 
tel. 74 857-81-44, fax 74 857-50-70 
www.zajazd.swidnica.com.pl 
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