
XXXVII Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi 

warunki udziału

1. Nazwa imprezy

XXXVII  Polski  Narodowy Pokaz  Koni  Arabskich  Czystej  Krwi  –  dla  klaczy
i ogierów hodowli krajowej, wpisanych do PASB. 

2. Termin i miejsce

 14-16 sierpnia (piątek, sobota, niedziela) 2015 
 Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o.

21-505 Janów Podlaski woj. lubelskie
tel. (83) 341 30 09, 341 33 62
fax (83) 341 33 60

3. Organizator

 Agencja Nieruchomości Rolnych 
 Polski Związek Hodowców Koni Arabskich 
 Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o. 
 Polturf Barbara Mazur 

4. Sędziowie

 Deirdre Hyde – Zjednoczone Emiraty Arabskie 
 Marianne Tengstedt – Dania 
 Helen Hennekens van Nes – Belgia 
 Murillo Kammer – Brazylia 

5. Komisja Dyscyplinarna

 Nils Ismer – Niemcy 
 Agnieszka Pilecka – Polska 
 Piotr Szpotański – Polska 

Steward w ringu

 Jacek Ciepluch – Polska 
 Scott Benjamin – USA 

Prowadzenie pokazu

 Anna Stojanowska 

Sekretariat

 Anna Stojanowska 
 Anna Kozioł 

www.janow.arabians.pl



6. Program Pokazu 

Piątek, 14 sierpnia 2015 r. 

 15:00 – Klasa IV – ogierki roczne 
 15:45 – Klasa V – ogierki dwuletnie 
 16:30 – Klasa VI – ogierki trzyletnie 
 17:15 – Klasa X – ogiery 4-6-letnie 
 18:00 – Klasa XI – ogiery 7-letnie i starsze 

Sobota, 15 sierpnia 2015 r. 

 10:00 – uroczyste otwarcie 
 10:15 – Klasa I – klaczki roczne 
 11:45 – Klasa II – klaczki dwuletnie 
 12:45 – Klasa III – klaczki trzyletnie 
 13:30 – przerwa na lunch (do 15:00) 
 15:00 – Klasa VII – klacze 4-6-letnie 
 16:30 – Klasa VIII – klacze 7-10-letnie 
 17:15 – Klasa IX – klacze 11-letnie i starsze 

Niedziela, 16 sierpnia 2015 r. 

 10:00 – Czempionat Polski Klaczy Młodszych 
 10:30 – Czempionat Polski Ogierów Młodszych 
 11:00 – Czempionat Polski Klaczy Starszych 
 11:30 – Czempionat Polski Ogierów Starszych 
 12:00 – wybór Najlepszego Konia Pokazu (Best in Show) 
 po czempionatach – nagrody dodatkowe: 

 Najlepszy Koń Wyścigowy Pokazu 
 Najpiękniejsza Klacz Pokazu 
 Nagroda za Najlepszy Ruch 
 Nagroda za Najpiękniejszą Głowę 
 Najlepszy Prezenter Pokazu 
 Najlepszy Trener Pokazu 
 Nagroda  Przechodnia  im.  Izabelli  Pawelec-Zawadzkiej  –  dla  hodowcy

Czempiona Ogierów Młodszych 
 Nagroda  Przechodnia  WAHO  Trophy dla  wybitnego  przedstawiciela  rasy

arabskiej hodowli polskiej 

7. Warunki weterynaryjne

Wszystkie  konie  biorące  udział  w pokazie  muszą:  posiadać  paszporty  z wpisanymi
aktualnymi  szczepieniami  przeciwko  grypie,  pochodzić  z okolic  wolnych  od  zakaźnych
chorób  koni.  Środki  służące  do  transportu  winny  być  poddane  dezynfekcji.  Świadectwa
należy złożyć przed pokazem w biurze Stadniny Koni Janów Podlaski. 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi pod warunkami dodatkowymi informacjami na
temat obowiązkowych szczepień oraz na temat niedokrwistości zakaźnej koni (NZK).  
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8. Warunki techniczne 

 Stadnina  Koni  Janów  Podlaski  zapewnia  miejsca  w stajni  do  dnia  17  sierpnia
(poniedziałek) do godziny 20:00. 

 Dla koni zapewniona jest słoma i siano. Owies należy przywieźć. 
 Organizator nie zapewnia zakwaterowania masztalerzy i osób prowadzących konie. 

9. Nagrody

Konie, które zajmą miejsca od pierwszego do piątego w klasie otrzymują flos. Przewidziane
są  flos  dla  czempionów  oraz  nagrody  honorowe  dla  ich  właścicieli,  ufundowane  przez
sponsorów. 

10. Zasady organizacyjne i system sędziowania

 W pokazie mogą brać udział  tylko  konie arabskie czystej  krwi,  hodowli  krajowej,
zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB. 

 We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie. 
 Rywalizacja będzie się odbywać w następujących klasach: 

 I – klacze roczne, 
 II – klacze dwuletnie, 
 III – klacze trzyletnie, 
 IV – ogiery roczne, 
 V – ogiery dwuletnie, 
 VI – ogiery trzyletnie, 
 VII – klacze 4-6-letnie, 
 VIII – klacze 7-10-letnie, 
 IX – klacze 11-letnie i starsze, 
 X – ogiery 4-6-letnie, 
 XI – ogiery 7-letnie i starsze. 

 Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu. 
 Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy

nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania. 
 System punktacji – 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. 

Liczby  punktów  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 wypadku
jednakowej  liczby  punktów  o pierwszym  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

www.janow.arabians.pl



ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu
wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy. 

 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. 

11. Czempionaty

 Klacze,  które  zajęły  czołowe  miejsca  w klasach  I,  II  i III  kwalifikują  się  do
Czempionatu Polski Klaczy Młodszych. 

 Ogiery,  które  zajęły  czołowe  miejsca  w klasach  IV,  V  i VI  kwalifikują  się  do
Czempionatu Polski Ogierów Młodszych. 

 Klacze,  które  zajęły  czołowe  miejsca  w klasach  VII,  VIII  i IX  kwalifikują  się  do
Czempionatu Polski Klaczy Starszych. 

 Ogiery,  które  zajęły  czołowe  miejsca  w klasach  X i XI  kwalifikują  się  do
Czempionatu Polski Ogierów Starszych. 

 Czempionka  –  Złota  Medalistka  zostanie  wybrana  przez  Komisję  Sędziów  drogą
pisemnego głosowania spośród klaczy, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. 

 Wiceczempionka  –  Srebrna  Medalistka,  Brązowa  Medalistka  oraz  IV i V klacz
w finale (tzw.  Top Five) zostaną wybrane przez sędziów spośród pozostałych klaczy
zakwalifikowanych do Czempionatu. 

 Sędziowie  wskażą  Złotą,  Srebrną i Brązową Medalistkę,  oraz  IV i V klacz  w finale
w tym samym czasie. 

 Klaczom  nominowanym  przez  sędziów  przyznane  zostaną  punkty  (w oparciu
o zmodyfikowaną  metodę  wyboru  medalistów  podaną  w Blue  Book  2015).
O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych
przez sędziów. 

 Czempion  –  Złoty  Medalista  zostanie  wybrany  przez  Komisję  Sędziów  drogą
pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. 

 Wiceczempion – Srebrny Medalista,  Brązowy Medalista  oraz IV i V ogier  w finale
(tzw.  Top  Five)  zostaną  wybrane  przez  sędziów  spośród  pozostałych  ogierów
zakwalifikowanych do Czempionatu. 

 Sędziowie  wskażą  Złotego,  Srebrnego  i Brązowego  Medalistę,  oraz  IV i V ogiera
w finale w tym samym czasie. 

 Ogierom  nominowanym  przez  sędziów  przyznane  zostaną  punkty  (w oparciu
o zmodyfikowaną  metodę  wyboru  medalistów  podaną  w Blue  Book  2015).
O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych
przez sędziów. 

 Spośród czempionów ogierów i klaczy zostanie  wybrany Najlepszy Koń Pokazu –
Best in Show. 

 Zdobyte tytuły obowiązują do następnego Pokazu Narodowego. Konie – zdobywcy
tytułu Czempiona w swojej grupie wiekowej – tracą prawo startu w tej samej grupie
w latach następnych. 

www.janow.arabians.pl



 Konie, które zdobyły tytuły Czempionów w pokazach typu Title nie mogą brać udziału
w pokazie  Narodowym  w tej  samej  kategorii  do  końca  roku  kalendarzowego,
w którym zdobyły tytuł i przez dwa kolejne lata. 

 Organizator  zastrzega  sobie  prawo przeprowadzenia  osobnych  czempionatów  dla
klaczek/ogierków  rocznych.  W takim  wypadku  czempionaty  klaczy/ogierów
młodszych  obejmowałyby  konie  dwu-  i trzyletnie.  Decyzja  będzie  zależała  od
całkowitej liczby zgłoszeń do klas młodzieżowych i ogłoszona zostanie po zamknięciu
zgłoszeń. 

12. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres: 

Barbara Mazur, Polturf
Al. Wyścigowa 4-B/84
02-681 Warszawa
tel. (22) 857 76 44
fax (22) 857 76 47
kom. 0 604 504 199
e-mail: biuro@polturf.pl

w  nieprzekraczalnym  terminie  10  lipca  2015 roku,  według  podanego  niżej  wzoru.  Do
pobrania: 

 formularz zgłoszenia konia – plik   PDF 

Uwaga –  w   formularzu  należy  podać  nazwisko  prezentera oraz  nazwisko  trenera.
Prezenterzy muszą posiadać licencje ECAHO. Wystawcy zgłaszający wiele koni, którzy nie
dokonali  ostatecznego  podziału  koni  między  prezenterów,  mogą  zgłosić  ich  nazwiska  na
załączonej niżej liście zbiorczej. 

Prosimy  o zapoznanie  się  z dodatkową  informacją  na  temat  licencji zamieszczoną  pod
warunkami. 

Do formularzy  należy  dołączyć  listę  wszystkich  zgłoszonych  koni,  co  ułatwi  weryfikację
odbioru zgłoszeń. Do pobrania: 

 wzór listy – plik   PDF 
 wzór listy – plik   doc 

Rezerwacji  miejsc  w  stajniach  należy  dokonywać  osobno  –  bezpośrednio  w SK Janów
Podlaski (szczegóły i     dodatkowy formularz zamieszczone są pod warunkami). 

Uwagi do zgłoszenia 

 Do zgłoszeń należy dołączyć kserokopię paszportu (tylko strony z danymi i opisem).

Prosimy o zapoznanie się z dodatkową informacją na temat paszportów zamieszczoną
pod warunkami. 

 Organizator  może  przyjąć  zgłoszenie  konia  po wyznaczonym terminie,  tj.  10 lipca
2015  pod  warunkiem  uiszczenia  opłaty  równej  podwójnej  kwocie  wpisowego  tj.
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500 zł.  Konie  zgłoszone  po  terminie  oddania  katalogu  do  druku nie  będą
umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie. 

 Konie  można  wycofać  z udziału  w pokazie  w terminie  do  31 lipca  2015 r. bez
konsekwencji  finansowych.  Konie  zgłoszone,  które  nie  stawią  się  na  pokazie  bez
uprzedniego  poinformowania  o ich  nieobecności  lub  których  wycofanie  zostanie
zgłoszone po 31 lipca 2015 roku podlegają pełnej opłacie (wpisowe + boks). 

 Zgłaszający  odpowiada  za  umieszczenie  na  formularzu  pełnych  i dokładnych
danych zgłaszanego  konia,  zgodnych  z informacjami  Redakcji  Ksiąg  Stadnych
(PASB). 

 W zgłoszeniach koni na pokaz należy podać liczbę osób z obsługi (poza wystawcą),
które przebywać będą na terenie SK Janów Podlaski podczas Dni Konia Arabskiego. 

13. Opłaty

Ustala się następujące opłaty: 

 250 zł – wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych 
 400 zł – opłata za boks 

Wpisowe oraz opłaty za pensjonat należy wpłacić na konto: 

 POLTURF Barbara Mazur; Al. Wyścigowa 4-B/84, 02-681 Warszawa
ING Bank Śląski Oddział w Warszawie
16 1050 1054 1000 0023 1165 7577 

 do dnia 31 lipca 2015 r. 

W wypadku, gdy wystawca nie wpłaci w/w kwoty, jego koń nie otrzyma numeru startowego
i nie będzie mógł wziąć udziału w pokazie. 

Polski  Narodowy  Pokaz  Koni  Arabskich  Czystej  Krwi  rozgrywany  jest  zgodnie
z „Zasadami  Przeprowadzania  Pokazów”  Europejskiej  Komisji  Pokazów  Koni
Arabskich (EAHSC) ECAHO. 

Anna Stojanowska 

główny specjalista ds. hodowli koni
Agencji Nieruchomości Rolnych 

Dodatkowa informacja na temat niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) 

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  z Białej  Podlaskiej  zdecydował,  że  wszystkie  konie
przyjeżdżające na teren Stadniny Koni Janów Podlaski winny przejść badania krwi testem
Cogginsa w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) oraz być zaopatrzone w stosowne
świadectwo  weterynaryjne.  Dotyczy  to  zarówno  koni  biorących  udział  w Pokazie
Narodowym,  jak  i w Pride  of  Poland  i Letniej  Aukcji,  w dniach  14-17  sierpnia  2015.
W załączeniu znajduje się wzór dokumentu. 

• zaświadczenie weterynaryjne (NZK) - plik   PDF / plik   docx 
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Świadectwo weterynaryjne należy przedstawić bezpośrednio po przyjeździe w Biurze Aukcji,
u dyżurnego lekarza w Janowie Podlaskim (dr Piotr Szpotański – tel. 512  220 709). 

Prosimy o przesłanie  kopii  certyfikatu badania krwi w kierunku NZK najpóźniej na jeden
dzień przed przywozem koni: 

• do Stadniny Koni Janów Podlaski: 
fax (83) 341 33 60
e-mail: Office@janow.arabians.pl 

• lub do firmy Polturf: 
fax (22) 857 76 47
e-mail: biuro@polturf.pl 

Badanie  wykonuje  Zakład  Higieny  Weterynaryjnej.  Koszty  badania  pokrywa  Wystawca.
Konie,  które  nie  przejdą  badania  krwi  i nie  będą  zaopatrzone  w stosowne  świadectwo
wystawione przez lekarza weterynarii, nie będą mogły wziąć udziału w pokazie i aukcji. 

Dodatkowa informacja 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: 

 pierwsze szczepienie przypominające w terminie przed upływem 6 miesięcy i 21 dni
od drugiego szczepienia podstawowego 

 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 

Powyższy  schemat  opisany  w punkcie  3.3.2.  Przepisów  weterynaryjnych  PZJ  (PDF)  jest
uniwersalny dla wszystkich imprez z udziałem koni. 

Dodatkowa informacja w sprawie paszportów oraz czipów 

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

Dodatkowe  informacje  można  znaleźć  na  witrynie  Polskiego  Klubu  Wyścigów  Konnych
i Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich PASB: 

 wysoskość opłat za wydanie paszportu oraz ewentualną wysyłkę, 
 konto Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, 
 wniosek o     paszport (zgłoszenie konia do rejestru). 
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Ponadto konie powinny mieć wszczepiony transponder (czip). Zgodnie z Ustawą z dnia 25
czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Art. 14-16)
wszystkie konie identyfikowane po dniu 22 grudnia 2009 r. muszą być zaczipowane. 

Dodatkowa informacja na temat rezerwacji boksów 

Rezerwacji  miejsc  w  stajniach  należy  dokonywać  bezpośrednio  w SK Janów  Podlaski
najpóźniej do 31 lipca 2015 r. Do pobrania: 

 formularz rezerwacji boksów – plik   PDF 
 formularz rezerwacji boksów – plik   doc 

W  powyższym  zgłoszeniu  można  zaznaczyć,  które  konie  miałyby  być  umieszczone
w sąsiadujących boksach. Informacja ta jest przydatna zwłaszcza w przypadku koni różnych
wystawców, które pozostają pod opieką jednego trenera. 

Dodatkowa informacja na temat licencji dla prezenterów 

Przypominamy,  że  na  stronie  ECAHO  opublikowany  jest  formularz  wniosku  o wydanie
licencji dla prezentera. Do pobrania: 

 formularz ze strony ECAHO – plik   PDF 

W formularzu podane są: 

 adres pocztowy na jaki należy wysłać podpisany wniosek 
 adres e-mail, na jaki należy wysłać zdjęcie 
 stawki oraz numer konta, na które należy dokonać przelewu 

Informacje  dodatkowe  dotyczące  Dni  Konia  Arabskiego  2015  –  zasady  wstępu  dla
wystawców i publiczności: 

1. Wystawcy  koni w  Polskim  Narodowym  Pokazie  Koni  Arabskich  Czystej  Krwi
otrzymują kartę wstępu do sektora Gości Honorowych (dla dwóch osób i prezentera,
wejściówki  bez  bez  dodatkowych  usług)  lub  mogą  skorzystać  z 5% zniżki  przy
wykupie  karty  VIP  dla  dwóch  osób  (szczegóły  w załączonym  formularzu).  Do
pobrania: 

 formularz rezerwacji kart wstępu do sektora VIP – plik   PDF 

Wypełniony formularz wraz z potwierdzeniem przelewu należy odesłać faksem lub na
adres firmy Polturf (dane w formularzu) w podanych terminach. 

2. Członkowie Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich, którzy nie zgłaszają
koni do pokazu, mogą nabyć kartę wstępu do sektora Gości Honorowych: 

 w cenie 200 zł (brutto) – wstęp bez dodatkowych usług 
 w cenie 600 zł (brutto) – pakiet Gościa Honorowego 

Szczegóły w formularzu rezerwacji: 

 formularz  rezerwacji  kart  wstępu  na  Trybunę  Honorową  (dla  Gości
Honorowych) – plik   PDF lub plik   docx 

Wypełniony formularz wraz z potwierdzeniem przelewu należy odesłać faksem lub na
adres firmy Polturf (dane w formularzu) w terminie do 31 lipca. 

www.janow.arabians.pl

http://www.janow.arabians.pl/pl/pdf/2015_pofp_goscie_pzhka.docx
http://www.janow.arabians.pl/pl/pdf/2015_pofp_goscie_pzhka.pdf
http://www.janow.arabians.pl/pl/pdf/2015_pofp_vip.pdf
http://www.ecaho.org/images/pdf/2015/handler_permit_2015.pdf
http://www.janow.arabians.pl/pl/pdf/formularz_janow_2015_stajnie.doc
http://www.janow.arabians.pl/pl/pdf/formularz_janow_2015_stajnie.pdf


3. Wstęp na trybuny: 

Na oficjalnej stronie Pride of Poland zostały zamieszczone ceny i     warunki sprzedaży
biletów wstępu na trybuny na poszczególne pokazy podczas Dni Konia Arabskiego
2015 w Janowie Podlaskim. Sprzedaż internetowa prowadzona jest  od 1 czerwca do
31 lipca 2015 r. 

4. Osoby z obsługi koni: 

W  zgłoszeniu  koni  na  czempionat  prosimy  o  podanie  liczby  osób  obsługi,  które
przebywać będą na terenie SK Janów Podlaski, podczas Dni Konia Arabskiego. Osoby
z obsługi koni biorących udział w pokazie powinny posiadać przepustki uprawniające
do  poruszania  się  w strefie  pokazu  na  terenie  SK Janów  Podlaski,  wydawane
wystawcom na podstawie  danych  w formularzu  zgłoszenia  (por.  pkt  12. warunków
udziału „Zgłoszenia”). 

data publikacji: 10 czerwca 2015 r. / ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2015 r. 
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