
Krakowski Festyn Koni Arabskich 2016

I Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi

1. Nazwa imprezy

● I Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi na Krakowskim Torze Wycigów Konnych – dla 
koni wpisanych do ksiąg stadnych uznanych przez WAHO

2. Termin i miejsce

● 9-10 września (piątek-sobota) 2016 r. 

● Krakowski Tor Wyścigów Konnych

Buczków, 32-712 Bratucice, gmina Rzezawa, powiat Bochnia

3. Organizatorzy

● Horse Breeding Adviser Anna Stojanowska 

● Independent Horse Breeding Consulting Marek Trela 

● Equine Consulting Jerzy Białobok

● Krakowski Tor Wyścigów Konnych 

Pokaz organizowany przy współpracy z Polskim Związkiem Hodowców Koni Arabskich.

4. Producent

● Polturf Barbara Mazur

5. Sędziowie

● Christine Jamar Demeersseman – Belgia

● Gianmarco Aragno – Włochy

● Jaroslav Lacina – Czechy

● Allan Preston – Australia 

6. Komisja Dyscyplinarna

● Nils Ismer – Niemcy 

● Agnieszka Pilecka – Polska 

● Irena Cieślak – Polska

● Zbigniew Czerwonka – Polska

7. Steward w ringu 

● Jacek Ciepluch

● Scott Benjamin

8. Sekretariat 

● Anna Stojanowska 

● Anna Kozioł 
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9. Prowadzenie pokazu 

● Anna Stojanowska 

10. Oprawa muzyczna 

● Romuald Koszper

11. Wyniki 

● Lidia i Wiesław Pawłowscy (arabians.pl)

12. Program Pokazu

Piątek (9 września)

● 15:00 – rozpoczęcie pokazu 

● 15:10 – klasa I – ogierki roczne 

● 15:50 – klasa II – ogierki dwuletnie 

● 16:20 – klasa III – ogiery trzyletnie 

● 16:40 – klasa A – wałachy 

● 17:10 – klasa C – amatorzy prezenterzy 

Sobota (10 września)

● 10:00 – rozpoczęcie 

● 10:10 – klasa B – źrebięta powyżej 3 miesiąca życia 

● 10:40 – klasa IV – klaczki roczne 

● 11:20 – klasa V – klaczki dwuletnie

● 11:50 – klasa VI – klacze trzyletnie

● 12:10 – klasa VII – klacze 4-6 letnie

● 12:50 – klasa VIII – klacze 7 letnie i starsze

● 13:20 – klasa IX – ogiery 4-6 letnie

● 13:50 – klasa X – ogiery 7 letnie i starsze

● 14:10 – 15:30 – przerwa

● 15:30 – Czempionat Ogierów Młodszych

● 16:00 – Czempionat Klaczy Młodszych

● 16:30 – Czempionat Klaczy Starszych

● 17:00 – Czempionat Ogierów Starszych

● 17:30 – zakończenie 

13. Warunki weterynaryjne

1. Wszystkie konie biorące udział w pokazie, poza źrebiętami, muszą posiadać paszport
z wpisem  potwierdzającym  aktualność  szczepień  przeciw  grypie  koni  (ważność
szczepień upływa po 6 miesiącach). 

2. Źrebięta  muszą  być  zgłoszone  do  księgi  stadnej  i  posiadać  chipy.  Źrebięta
odsadzone od matek powinny mieć udokumentowane szczepienie bazowe.
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3. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji i spełniać obowiązujące
przepisy. 

4. Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze pokazu. 

Uwaga 

Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone
na teren pokazu, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone
w stajniach.  Prosimy  o zapoznanie  się  z dodatkową  informacją  na  temat  szczepień
zamieszczoną pod warunkami. 

14. Warunki techniczne 

● Organizatorzy pokazu zapewniają miejsca w stajni od dnia 8 września (czwartek) od
godz. 16:00 do dnia 11 września (niedziela) do godziny 8:00. 

● Dla koni zapewniona jest słoma i siano; owies należy przywieźć. 

● Zakwaterowanie i wyżywienie

◌ Noclegi na terenie pokazu – w dwu i trzyosobowych pokojach z łazienkami nad
stajniami w cenie  50 zł za osobę za noc, z możliwością zamówienia śniadania
w cenie  30  zł;  liczba  miejsc  ograniczona  –  pokoje  w  pierwszej  kolejności
udostępnianie będą osobom z obsługi koni; rezerwacja:

tel. +48 604 504 199

e-mail: Cracow.Show@gmail.com

◌ Noclegi w hotelach w okolicy: 

1) „Nowa Bochnia” Centrum Konferencyjne i Spa 

ul. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia 

tel. +48 14 615 30 00

e-mail: recepcja@nowabochnia.pl

www.nowabochnia.pl

2) „Hotel August”

ul. Mickiewicza 66, 32-800 Brzesko

tel. +48 14 663 10 83

e-mail: hotel@hotelaugust.pl

www.hotelaugust.pl

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.

◌ Całodzienne wyżywienie możliwe będzie w stoiskach gastronomicznych czynnych
na terenie Festynu.

15. Nagrody

● Flos i nagrody honorowe

◌ Właściciel  pierwszego  konia  w klasie  otrzyma  nagrodę  honorową  ufundowaną
przez sponsora. Dla koni, które zajmą od I do V miejsca w klasach przewidziane
są flos.
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◌ Przewidziane są flos dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów
(wiceczempionów)  i brązowych  medalistów  (drugich  wiceczempionów),  a także
nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów. 

● Nagrody finansowe

Przewidziane są nagrody finansowe dla koni które zajęły od I do V miejsca w klasach
oraz dla finałowych medalistów.

● Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez
sponsorów  pod  warunkiem  zgłoszenia  i uzgodnienia  ich  w terminie  najpóźniej
jednego  miesiąca  przed  pokazem,  oraz  dostarczenia  regulaminu  i zasad
przyznawania nagrody.

16. Zasady rozgrywania klasy amatorów

● Klacze  i  ogiery  które zdobyły  brązowy,  srebrny lub  złoty  medal  w pokazach  typu
„Title”,  A,  B  oraz  C  Międzynarodowy  nie  mogą  brać  udziału  w  klasie  amatorów
prezenterów, do końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zdarzenie oraz
przez  dwa  kolejne,  kalendarzowe  lata,  chyba,  że  koń  przechodzi  do  następnej
kategorii  wiekowej  (tj.  z  „rocznych”  do „młodzieżowych”  lub  z „młodzieżowych”  do
„seniorów”).

● Wałachy które zdobyły srebrny lub złoty medal w pokazach typu „Title” oraz A nie
mogą brać  udziału  w tej  klasie,  do  końca  roku kalendarzowego,  w którym  miało
miejsce zdarzenie oraz przez kolejny kalendarzowy rok.

● Konie mogą być prezentowane przez osoby, które nie pobierały wynagrodzenia za
pokazywanie,  trenowanie  i  przygotowywanie  koni  do  pokazu.  Pobieranie
wynagrodzenia  dotyczy  wszelkich  form  zapłaty,  otrzymywanych  zarówno  jako
etatowy  pracownik,  jak  i  w  wyniku  okazjonalnych  prezentacji  oraz  wszelkich
rzeczowych świadczeń. 

● W klasie amatorów mogą być pokazywane konie w różnym wieku i różnej płci.

17. Zasady rozgrywania klasy źrebiąt

● Klasa przeznaczona jest dla źrebiąt powyżej trzeciego miesiąca życia, pochodzących
od rodziców czystej  krwi  arabskiej,  wpisanych do ksiąg stadnych uznanych przez
WAHO. Źrebięta mogą brać udział w tej klasie wyłącznie w roku urodzenia. 

● Prezentacja  źrebiąt  może  odbywać  się  indywidualnie  lub  z  matkami  (klaczami).
Źrebięta  mogą  być  prezentowane  na  kantarkach,  prezenterkach  bądź  luzem,
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, dla ludzi i zwierząt.

18. Zasady organizacyjne i system sędziowania

● W  pokazie  mogą  brać  udział  tylko  konie  arabskie  czystej  krwi  zarejestrowane
w księgach  stadnych  uznanych  przez  WAHO  oraz  źrebięta  z  rocznika  2016,
pochodzące  od  rodziców  czystej  krwi  arabskiej,  wpisanych  do  ksiąg  stadnych
uznanych przez WAHO.

● Rywalizacja odbywać się będzie w następujących klasach: 

o I – ogierki roczne 

o II – ogierki dwuletnie 
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o III – ogierki trzyletnie 

o IV – klaczki roczne 

o V – klaczki dwuletnie 

o VI – klacze trzyletnie 

o VII – klacze 4-6 letnie

o VIII – klacze 7 letnie i starsze

o IX – ogiery 4-6 letnie

o X – ogiery 7 letnie i starsze

o A – wałachy

o B – źrebięta z rocznika 2016 powyżej 3 miesiąca życia

o C – konie prezentowane przez amatorów

● W klasach od I do X w wypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby koni organizator
zastrzega sobie prawo łączenia klas – minimalna wymagana liczba zgłoszonych koni
niezbędna  do  utworzenia  klasy  wynosi  3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo
dzielenia klas. 

● Ocena w klasach I-X, oraz w klasie A (wałachów)

◌ Każdy koń będzie  oceniany indywidualnie  przez trzech niezależnych  sędziów,
którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.

◌ Konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie. 

◌ Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu. 

◌ System punktacji w klasach I-X oraz w klasie A (z połówkami punktów): 

 typ – maksymalnie 20 pkt.

 głowa i szyja – maksymalnie 20 pkt. 

 kłoda – maksymalnie 20 pkt. 

 nogi – maksymalnie 20 pkt. 

 ruch – maksymalnie 20 pkt. 

Razem – maksymalnie 100 punktów. 

◌ Noty przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na
tabliczkach.  Oceną  ostateczną  dla  każdego  konia  będzie  średnia  punktów
przyznanych  przez  trzech  sędziów,  czyli  maksymalnie  100  punktów.
W przypadku  jednakowej  liczby  punktów  o wyższym  miejscu  zadecyduje
najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również
pokrywała  się  u wszystkich  trzech  sędziów,  o przyznaniu  pierwszego  miejsca
zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą
jednakowe,  o przyznaniu  pierwszego miejsca zadecyduje  dodatkowe,  pisemne
głosowanie sędziów. 

● Ocena w klasie B (źrebiąt)

◌ Prezentacja źrebiąt może odbywać się indywidualnie lub z matkami (klaczami).

◌ Źrebięta mogą być prezentowane na kantarkach, prezenterkach bądź luzem.
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◌ Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu. 

◌ Sędziowie  (Komisja  Sędziowska)  dokonywać  będą  oceny  źrebiąt  wspólnie,
uzgadniając werdykt i szeregując źrebięta zgodnie z przyznanymi im miejscami
(metoda rankingowa). 

● Ocena w klasie C (amatorów)

◌ Każdy koń będzie  oceniany indywidualnie  przez trzech niezależnych  sędziów,
którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.

◌ Konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie. 

◌ Konie  będą  oceniane  pod  względem  typu,  poprawności  budowy,  ruchu,
przygotowania do pokazu (stopnia wytrenowania) i współpracy z prezenterem.

◌ System punktacji w klasie C (z połówkami punktów): 

 typ – maksymalnie 20 pkt.

 budowa – maksymalnie 20 pkt. 

 ruch – maksymalnie 20 pkt. 

 przygotowanie konia do pokazu – maksymalnie 20 pkt.

 współpraca z prezenterem – maksymalnie 20 pkt.

Razem – maksymalnie 100 punktów. 

◌ Noty przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na
tabliczkach.  Oceną  ostateczną  dla  każdego  konia  będzie  średnia  punktów
przyznanych  przez  trzech  sędziów,  czyli  maksymalnie  100  punktów.
W przypadku  jednakowej  liczby  punktów  o wyższym  miejscu  zadecyduje
najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również
pokrywała  się  u wszystkich  trzech  sędziów,  o przyznaniu  pierwszego  miejsca
zadecyduje  wyższa  ocena  za  współpracę  z  prezenterem.  Jeżeli  i w tym
przypadku  oceny  sędziów  będą  jednakowe,  o przyznaniu  pierwszego  miejsca
zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

19. Zasady rozgrywania czempionatów

● Ogierki, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I, II i III  kwalifikują się do
Czempionatu Ogierów Młodszych. 

● Ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac w kolejności numerów
startowych  i  prezentowane  indywidualnie  w  kłusie.  Po  jednym  okrążeniu  placu
pokazowego wszystkie ogiery zostaną wprowadzone na plac i ustawione w kolejności
numerów startowych.

● Czempion  –  Złoty  Medalista,  Wiceczempion  –  Srebrny  Medalista  oraz  Brązowy
Medalista  zostaną  wybrane  przez  sędziów  spośród  wszystkich  ogierów
zakwalifikowanych do Czempionatu.

● Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę w tym samym czasie. 

● Ogierom  nominowanym  przez  sędziów  przyznane  zostaną  punkty  (w oparciu
o otwartą  metodę  wyboru  medalistów  podaną  w Blue  Book  2016).  O przyznaniu
właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
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● Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach IV, V i VI, kwalifikują się do
Czempionatu Klaczy Młodszych. 

● Klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac w kolejności numerów
startowych  i  prezentowane  indywidualnie  w  kłusie.  Po  jednym  okrążeniu  placu
pokazowego wszystkie klacze zostaną wprowadzone na plac i ustawione w kolejności
numerów startowych.

● Czempionka  –  Złota  Medalistka,  Wiceczempionka  –  Srebrna  Medalistka  oraz
Brązowa  Medalistka  zostaną  wybrane  przez  sędziów  spośród  wszystkich  klaczy
zakwalifikowanych do Czempionatu.

● Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę w tym samym czasie. 

● Klaczom  nominowanym  przez  sędziów  przyznane  zostaną  punkty  (w oparciu
o otwartą  metodę  wyboru  medalistów  podaną  w Blue  Book  2016).  O przyznaniu
właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

● Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach VII i VII  kwalifikują się do
Czempionatu Klaczy Starszych. 

● Klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac w kolejności numerów
startowych  i  prezentowane  indywidualnie  w  kłusie.  Po  jednym  okrążeniu  placu
pokazowego wszystkie klacze zostaną wprowadzone na plac i ustawione w kolejności
numerów startowych.

● Czempionka  –  Złota  Medalistka,  Wiceczempionka  –  Srebrna  Medalistka  oraz
Brązowa  Medalistka  zostaną  wybrane  przez  sędziów  spośród  wszystkich  klaczy
zakwalifikowanych do Czempionatu.

● Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę w tym samym czasie. 

● Klaczom  nominowanym  przez  sędziów  przyznane  zostaną  punkty  (w oparciu
o otwartą  metodę  wyboru  medalistów  podaną  w Blue  Book  2016).  O przyznaniu
właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

● Ogiery,  które  zajęły  pierwsze  i drugie  miejsca w klasach IX i X,  kwalifikują  się  do
Czempionatu Ogierów Starszych. 

● Ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac w kolejności numerów
startowych  i  prezentowane  indywidualnie  w  kłusie.  Po  jednym  okrążeniu  placu
pokazowego wszystkie ogiery zostaną wprowadzone na plac i ustawione w kolejności
numerów startowych.

● Czempion  –  Złoty  Medalista,  Wiceczempion  –  Srebrny  Medalista  oraz  Brązowy
Medalista  zostaną  wybrane  przez  sędziów  spośród  wszystkich  ogierów
zakwalifikowanych do Czempionatu.

● Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę w tym samym czasie. 

● Ogierom  nominowanym  przez  sędziów  przyznane  zostaną  punkty  (w oparciu
o otwartą  metodę  wyboru  medalistów  podaną  w Blue  Book  2016).  O przyznaniu
właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
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20. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać wraz z listą kontrolną koni na adres mailowy: 

● e-mail: Cracow.Show@gmail.com

● w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2016 roku. 

W załączeniu:

● formularz zgłoszeniowy – plik w standardzie PDF / plik typu odt / plik typu docx

● lista kontrolna – plik w standardzie PDF / plik typu odt / plik typu docx

Lista kontrolna koni zgłoszonych przez jednego wystawcę ułatwi weryfikację zgłoszeń.

Uwagi:

● Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie kopii stron nr 3 i 6 z paszportu.

● Wszystkie konie biorące udział w pokazie, poza źrebiętami, muszą mieć paszporty.
Źrebięta  muszą  być  zgłoszone  do  księgi  stadnej  i  posiadać  chipy.  Dodatkowe
wyjaśnienia dla hodowców z Polski zamieszczone są pod warunkami pokazu. 

● Konie  zgłoszone  po  podanym  terminie  lub  z niepełnymi  danymi  nie  będą
umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie

● Konie  można  bez  konsekwencji  finansowych  wycofać  z udziału  w pokazie
w terminie  do  5  września 2016  roku.  Konie  zgłoszone,  które  nie  stawią  się  na
pokazie bez uprzedniego poinformowania o ich nieobecności lub których wycofanie
zostanie  zgłoszone  po  5  września  2015  roku  podlegają  pełnej  opłacie
(wpisowe + boks). 

21. Opłaty

Ustala się opłaty:

● wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych w wysokości 400 zł (z VAT) od konia

● opłata za boks w wysokości 100 zł (z VAT) za pobyt

Uwaga – konie startujące w klasach B i C zwolnione są z opłat wpisowych i za boks.

Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora, Horse Breeding Adviser Anna Stojanowska:

● PKO BP  08 1020 1097 0000 7902 0290 4944

● w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2016 r.

● z podaniem nazw koni, których dotyczy wpisowe. 

Każdemu wystawcy przysługują  2 miejsca przy stolikach w sektorze VIP z zapewnionymi
posiłkami – kolacją w piątek, 9 września oraz lunchem w sobotę, 10 września.

Większą liczbę miejsc można zamówić w cenie 150 zł (z VAT) od osoby. 

Wpłat za karty VIP, oraz za noclegi i śniadania dla obsługi należy dokonywać na podane
powyżej konto.

I Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych rozgrywany
jest zgodnie z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów” Europejskiej  Komisji  Pokazów Koni
Arabskich (EAHSC) ECAHO. Pokaz nie posiada afiliacji ECAHO.
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Dodatkowe informacje: 

Anna Stojanowska
tel. +48 502 542 183
e-mail: Cracow.Show@gmail.com

Dodatkowe informacje na temat wymaganych dokumentów

Właściciele koni, które jeszcze nie mają paszportu, powinni jak najszybciej zwrócić się do
Księgi Stadnej o wydanie paszportu, zaznaczając, że koń ma być zgłoszony na pokaz. Do
wniosku musi być dołączony aktualny opis graficzny konia wystawiony przez upoważnionego
lekarza weterynarii lub kierownika Okręgowego ZHK.

Źrebięta,  które  mają  wziąć  udział  w  pokazie  muszą  być  zgłoszone do  księgi  stadnej.
Właściciele źrebiąt powinni jak najszybciej przesłać do księgi zgłoszenie wraz z wymaganymi
dokumentami (§ 3 Regulaminu PASB) oraz wysłać krew do badania DNA.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz
w Redakcji Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich PASB: 

● wysokość opłat oraz konto Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

● Regulamin PASB

● wniosek o paszport (zgłoszenie konia do rejestru)

● zgłoszenie klaczy stadnej oraz przychówku do PASB

Dodatkowe informacje na temat szczepień 

Obowiązujący  schemat  szczepień  przeciwko  grypie  opisany  jest  w przepisach
weterynaryjnych Polskiego Związku Jeździeckiego: 

a) szczepienie podstawowe: 

● pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

● drugie szczepienie – nie wcześniej  niż 21.  dnia i nie później  niż 92. dnia od daty
pierwszego szczepienia 

b) szczepienie przypominające: 

● co 6 miesięcy od daty ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres
przekroczenia terminu) 

● żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później  niż na 7 dni przed
przybyciem na zawody 

● koń,  który  uczestniczy  w zawodach  po  raz  pierwszy  musi  mieć  potwierdzone
w paszporcie minimum szczepienie podstawowe 

Szczegółowe  zasady  dotyczące  sczepień  opisana  w punkcie  3.3.2.  (Przepisów
weterynaryjnych PZJ) są uniwersalne dla wszystkich imprez z udziałem koni. 
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http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Przepisy%20Wet.29042016.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Przepisy%20Wet.29042016.pdf
http://www.pkwk.pl/language/pl/ksiegi-stadne/
http://www.pkwk.pl/language/pl/ksiegi-stadne/
http://www.pkwk.pl/wp-content/uploads/2015/08/Regulamin-PASB.pdf
http://www.pkwk.pl/language/pl/cennik/
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