IV Krakowski Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi
i Otwarty Sportowy Puchar Polski dla Koni Arabskich
1. Nazwa imprezy
● IV Krakowski Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi – dla koni wpisanych do ksiąg
stadnych uznanych przez WAHO; pokaz typu „C” międzynarodowy, afiliowany przez
ECAHO
● Otwarty Sportowy Puchar Polski dla Koni Arabskich – zawody międzynarodowe,
otwarte, afiliowane przez ECAHO – dla koni wpisanych do ksiąg stadnych uznanych
przez WAHO. Tytuły Medalistów Otwartego Sportowego Pucharu Polski dla Koni
Arabskich będą przyznane koniom, wpisanym do PASB, które uplasowały się na
najwyższych miejscach w klasyfikacji ogólnej
2. Termin i miejsce
●

5-8 września (czwartek-niedziela) 2019 r.

●

Klub Jazdy Konnej „Szary”, Michałowice
ul. Krakowska 131, 32-091 Michałowice koło Krakowa

IV Krakowski Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi odbywał się będzie na placu
zewnętrznym. Klasy jeździeckie:
●

Type and Conformation, ujeżdżenie – w hali

●

skoki, Classic Pleasure, Native Costume, Hunter Pleasure, Polski Strój Historyczny – na
placu zewnętrznym.

3. Organizatorzy
●

Horse Breeding Adviser Anna Stojanowska

●

Equine Consulting Jerzy Białobok

Pokaz organizowany przy współpracy z Polskim Związkiem Hodowców Koni Arabskich.
4. Producent
●

Polturf Barbara Mazur

5. Sędziowie
Klasy w ręku:
●

H.R.H Princess Alia Al Hussein – Jordania

●

Helen Hennekens-van Nes – Belgia

●

Nashaat Hegazy – Egipt

●

Jaroslav Lacina – Czechy

●

Fahad Alotaibi – Arabia Saudyjska

●

Hassan Al-Mannai – Katar

Klasy pod siodłem:
●

Jerzy Zbyszewski – USA

●

Helen Hennekens-van Nes – Belgia

●

Anna Piasecka – Polska
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●

Wacław Pruchniewicz – Polska

●

Józef Zagor – Polska

6. Komisja Dyscyplinarna
●

Agnieszka Pilecka – Polska

●

Irena Cieślak – Polska

●

Piotr Szpotański – Polska

Oficjalny lekarz zawodów – lek. wet. Piotr Szpotański
7. Steward w ringu
●

Jacek Ciepluch – Polska

●

Marek Trela – Polska

8. Sekretariat
●

Anna Stojanowska

●

Anna Botulińska

●

Alicja Zwierzchowska
● Julia Wieczyńska
9. Prowadzenie pokazu
●

Anna Stojanowska

10. Oprawa muzyczna
●

Romuald Koszper

11. Wyniki
●

Lidia i Wiesław Pawłowscy (arabians.pl)

12. Program Pokazu
Czwartek, 5 września 2019
Otwarty Puchar Polski dla Koni Arabskich
Hala
8:00 – Klasa J – Type & Conformation
11:00 – Klasa A – Ujeżdżenie
(półfinały: konkursy otwarte międzynarodowe/Puchar Polski w kategoriach Juniorzy
i Seniorzy)
Plac zewnętrzny
15:00 – Klasa D – Classic Pleasure
16:00 – Klasa E – Native Costume
17:00 – Klasa H – Hunter Pleasure
18:00 – Klasa F – Polski Strój Historyczny
(półfinały: konkursy otwarte międzynarodowe/Puchar Polski w kategoriach Juniorzy
i Seniorzy)
Piątek, 6 września 2019
Otwarty Puchar Polski dla Koni Arabskich
Hala
9:00 – Klasa A – Ujeżdżenie
(finały: konkursy otwarte międzynarodowe/Puchar Polski w kategoriach Juniorzy
i Seniorzy)
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Plac zewnętrzny
15:00 – Klasa D – Classic Pleasure
16:00 – Klasa E – Native Costume
17:00 – Klasa H – Hunter Pleasure
18:00 – Klasa F – Polski Strój Historyczny
(finały: konkursy otwarte międzynarodowe/Puchar Polski w kategoriach Juniorzy
i Seniorzy)
Sobota, 7 września 2019
Otwarty Puchar Polski dla Koni Arabskich
Plac zewnętrzny
10:00 – Klasa B – Skoki
(półfinały: konkursy otwarte międzynarodowe/Puchar Polski w kategoriach Juniorzy
i Seniorzy)
IV Krakowski Pokaz Koni Arabskich
Plac zewnętrzny
11:00 – rozpoczęcie klas w ręku
11:10 – Klasa W – wałachy
11:40 – Kasa I – ogierki roczne (A i B)
12:10 – Klasa II – ogierki dwuletnie
12:40 – Klasa III – ogierki trzyletnie
13:00 – 14:00 – przerwa
14:00 – Klasa IV – klacze roczne (A i B)
15:00 – Klasa V – klacze dwuletnie
15:30 – Klasa VI – klacze trzyletnie
16:00 – Klasa Z – źrebięta, urodzone w 2019 roku, powyżej 1 miesiąca życia
19:00 – 22:00 – Wieczór Hodowców (VIP)
Niedziela, 8 września 2019
Otwarty Puchar Polski dla Koni Arabskich
Plac zewnętrzny
10:00 – Klasa B – skoki
(finały: konkursy otwarte międzynarodowe/Puchar Polski w kategoriach Juniorzy
i Seniorzy)
Konkurs pokazowy KJK Szary – potęga skoku
IV Krakowski Pokaz Koni Arabskich
Plac zewnętrzny
11:10 – Klasa VII – klacze 4-6 letnie
11:40 – Klasa VIII – klacze 7 letnie i starsze
12:00 – Klasa IX – ogiery 4-6 letnie
12:30 – Klasa X – ogiery 7 letnie i starsze
13:00-14:30 przerwa
14:30 – Czempionat ogierów rocznych
15:00 – Czempionat klaczy rocznych
15:30 – Czempionat ogierów młodszych
16:00 – Czempionat klaczy młodszych
16:30 – Czempionat klaczy starszych
17:00 – Czempionat ogierów starszych
17:30 – Klasa C – amatorzy prezenterzy
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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.
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. 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 16 sierpnia 2019 roku.

W załączeniu:
●

formularz zgłoszeniowy – plik w standardzie PDF

●

lista kontrolna – plik w standardzie PDF

Lista kontrolna koni zgłoszonych przez wystawcę jest niezbędna do weryfikacji 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 23 sierpnia 2019 roku. Konie zgłoszone, które nie stawią się na pokazie bez
uprzedniego poinformowania o ich nieobecności lub których wycofanie zostanie
zgłoszone po 23 sierpnia 2019 roku podlegają pełnej opłacie (wpisowe + boks).

15. Opłaty
●

PLN 200 (z VAT) – wpisowe w klasach I-X oraz W, Z i C (klasy w ręku)

●

PLN 200 (z VAT) – wpisowe w klasach A, B, D, E, F, H i J (klasy pod siodłem i Type
& Conformation)

●

PLN 300 (z VAT) – opłata za boks w stajni namiotowej na pobyt w dniach 4-8 września
2019, w tym jedno ścielenie słomą – we wszystkich klasach

●

PLN 150 (z VAT) – koszt podpięcia koniowozu pod prąd w dniach 4-8 września 2019

●

Za konie startujące zarówno w klasach „w ręku”, jak i pod siodłem, pobierana będzie
jedna opłata wpisowego: PLN 300 (z VAT).
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Uwagi:
●

Przyjazd przed 4 września 2019 i wyjazd po 8 września 2019 jest możliwy za
dodatkową opłatą (PLN 50 za boks za dobę) – po wcześniejszym uzgodnieniu.

KJK „Szary” zapewnia słomę na pierwsze ścielenie, większą ilość słomy można nabyć na
miejscu. Organizator nie zapewnia siana i owsa – należy je przywieźć.
Wpisowe należy wpłacić na konto :
●

Polturf Barbara Mazur

●

ING Bank Śląski: 16 1050 1054 1000 0023 1165 7577

●

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

●

z podaniem nazw koni, których dotyczy wpisowe.

Każdemu wystawcy i trenerowi koni zgłoszonych do Krakowskiego Pokazu Koni Arabskich
lub Otwartego Pucharu Polski przysługują 2 jednoosobowe zaproszenie do sektora VIP
(namiot) na IV Krakowski Pokaz Koni Arabskich i Otwarty Sportowy Puchar Polski Koni
Arabskich, w dniach 5-8 września 2019 i na Wieczór Hodowców w dniu 7 września 2019.
Dodatkowe karty VIP lub stolik można zamówić w następujących cenach:
●

PLN 400 (z VAT) – jednoosobowa karta VIP

●

PLN 1500 (z VAT) – stolik VIP – maksymalnie 4 osoby

Podczas Pokazu w sektorze VIP serwowane będą napoje (zimne, gorące) oraz przekąski.
W trakcie pokazu nie będą serwowane posiłki i alkohol – całodzienne wyżywienie zapewnia
restauracja w hotelu „Szary Residence” i bufet w krytej ujeżdżalni na terenie KJK „Szary”.
Opłaty za dodatkowe karty VIP prosimy przesyłać na konto:
●

Polturf Barbara Mazur

●

ING Bank Śląski: 16 1050 1054 1000 0023 1165 7577

KARTY VIP – informacja zbiorcza

5-8 września 2019 (namiot VIP)
Krakowski Pokaz Koni Arabskich
Otwarty Puchar Polski dla Koni Arabskich

Karta VIP
jednoosobowa
Cena PLN (z VAT)
400

Stolik VIP (dla 4
osób)
Cena PLN (z VAT)
1500

16. Zakwaterowanie
Polecamy serwis www.booking.com do znalezienia miejsc noclegowych w okolicy
miejscowości Michałowice koło Krakowa, Ojców, Kraków-Bronowice lub innych, w pobliżu
drogi krajowej „7” na północ od Krakowa. Kraków oferuje szereg możliwości
zakwaterowania, jednak termin 4-8 września 2019 jest dosyć mocno obłożony, więc
zalecamy pośpiech.
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.
17. Nagrody
●

Flos i nagrody honorowe w klasach „w ręku”
● 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.
● Przewidziane są flos dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów
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(wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), a także
nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.
● 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
●

Flos i nagrody honorowe w klasach pod siodłem
● Konie sklasyfikowane na miejscach od I do VI w swojej klasie, bez względu na
liczbę uczestników, otrzymują flos w następujących kolorach:
● niebieski
●

czerwony

●

żółty

●

biały

●

różowy

●

zielony

● Tytuły przyznawane są koniom, a nie jeźdźcom.
● W konkursach międzynarodowych – otwartych mogą brać udział konie

czystej krwi arabskiej wpisane do księgi stadnej uznanej przez WAHO.
Medalistami Otwartego Pucharu Polski zostaną konie wpisane do PASB,
które uplasują się na najwyższych miejscach w finale poszczególnych
konkursów.

● Podczas trwania konkursów będą prowadzone równolegle dwie klasyfikacje:
Sportowego Otwartego Pucharu Polski Koni Arabskich.
W rozgrywce finałowej koń, który zajmie:
● pierwsze miejsce – otrzyma Złoty Medal Sportowego Pucharu Polski Koni
Arabskich,
● drugie miejsce – otrzyma Srebrny Medal Sportowego Pucharu Polski Koni
Arabskich,
● trzecie miejsce – otrzyma Brązowy Medal Sportowego Pucharu Polski Koni
Arabskich.
Międzynarodowych Zawodów Sportowych Koni Arabskich (jeśli w konkursie
będzie uczestniczyło co najmniej trzech reprezentantów innego kraju niż Polska)
W rozgrywce finałowej koń, który zajmie:
● pierwsze miejsce – otrzyma Złoty Medal Międzynarodowych Zawodów Koni
Arabskich,
● drugie miejsce – otrzyma Srebrny Medal Międzynarodowych Zawodów Koni
Arabskich,
● trzecie miejsce – otrzyma Brązowy Medal Międzynarodowych Zawodów Koni
Arabskich.
● W rozgrywce finałowej jeździec ma prawo startu na wszystkich koniach
zakwalifikowanych do finału. Może także zająć nagradzane miejsce oraz otrzymać
medale na każdym z koni.
● Dodatkowo zastaną przyznane medale jeźdźcom w osobnej klasyfikacji Sportowego
Pucharu Polski Koni Arabskich oraz Międzynarodowych Zawodów Sportowych Koni
Arabskich. Jeździec, który startuje na więcej niż jednym koniu w ujeżdżeniu lub
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w skokach, musi przed startem w finale wskazać tylko jednego konia, którego wynik
będzie liczony w klasyfikacji jeźdźców:
● W rozgrywce finałowej Sportowego Pucharu Polski Koni Arabskich jeździec, który
zajmie:
● pierwsze miejsce – otrzyma Złoty Medal Sportowego Pucharu Polski Koni
Arabskich,
● drugie miejsce – otrzyma Srebrny Medal Sportowego Pucharu Polski Koni
Arabskich,
● trzecie miejsce – otrzyma Brązowy Medal Sportowego Pucharu Polski Koni
Arabskich.
● W konkurencjach klasycznych medale będą przyznawane oddzielnie dla Juniorów
i Seniorów.
● W rozgrywce finałowej Międzynarodowych Zawodów Sportowych Koni Arabskich
jeździec, który zajmie:
● pierwsze miejsce – otrzyma Złoty Medal Międzynarodowych Zawodów
Sportowych Koni Arabskich,
● drugie miejsce – otrzyma Srebrny Medal Międzynarodowych Zawodów
Sportowych Koni Arabskich,
● trzecie miejsce – otrzyma Brązowy Medal Międzynarodowych Zawodów
Sportowych Koni Arabskich.
18. Zasady organizacyjne i system sędziowania klas „w ręku”
●

W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi wpisane do ksiąg
stadnych uznanych przez WAHO oraz źrebięta z rocznika 2019, pochodzące od
rodziców czystej krwi arabskiej, wpisanych do ksiąg stadnych uznanych przez WAHO.

●

Rywalizacja odbywać się będzie w następujących klasach:
o

I (A, B) – ogierki roczne

o

II – ogierki dwuletnie

o

III – ogiery trzyletnie

o

IV (A, B) – 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

W – wałachy

o

Z – źrebięta z rocznika 2019 powyżej 1 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 W (wałachów)
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◌

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 W (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.

19. Zasady rozgrywania czempionatów
●
●

Ogierki, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach IA i IB kwalifikują się do
Czempionatu Ogierków Rocznych.
Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach II i III kwalifikują się do
Czempionatu Ogierów Młodszych.

●

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 2019). O przyznaniu właściwego
medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
◦ Ogier nominowany przez sędziego na Złotego Medalistę otrzyma 4 punkty.
◦ Ogier nominowany na Srebrnego Medalistę otrzyma 2 punkty.
◦ Ogier nominowany na Brązowego Medalistę otrzyma 1 punkt.

●

Klaczki, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach IVA i IVB kwalifikują się do
Czempionatu Klaczek Rocznych.
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●

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach V i VI kwalifikują się do
Czempionatu Klaczy Młodszych.

●

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach VII i VIII 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 2019). O przyznaniu właściwego
medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
◦ Klacz nominowana przez sędziego na Złotą Medalistę otrzyma 4 punkty.
◦ Klacz nominowana na Srebrną Medalistkę otrzyma 2 punkty.
◦ Klacz nominowana na Brązową Medalistkę otrzyma 1 punkt.

●

W każdym czempionacie sędziowie wskażą czwartego konia, który otrzyma Brązowy
Medal w przypadku zdyskwalifikowania jednego z trzech medalistów. Jeśli nominacja
na czwarte miejsce nie wyniknie z arkuszy do głosowania, sędziowie zostaną o nią
poproszeni. Nazwa konia nie zostanie ogłoszona. W przypadku, kiedy dwóch lub
więcej medalistów zostanie zdyskwalifikowanych, żadne kolejne zastępstwo nie będzie
miało miejsca.

●

Sędziowie nie będą porozumiewać się w trakcie sędziowania.

●

W przypadku identycznych wyników uzyskanych przez dwa konie, o przyznaniu
wyższego miejsca zdecyduje większa punktacja przyznana w klasie. Jeśli nadal
wyniknie remis, obowiązują zasady, jak przy ustalaniu kolejności w klasach.

●

Wszystkie konie, które zakwalifikowały się do czempionatu muszą wziąć w nim udział.
Z wyjątkiem zaświadczenia weterynaryjnego, które usprawiedliwia absencję,
nieobecność powoduje dyskwalifikację konia wraz ze wszystkimi dotychczasowymi
wynikami w pokazie, tj. punktacją i miejscem zajętym w klasie oraz skutkuje
zawieszeniem konia w uczestnictwie w pokazach na rok od daty niniejszego pokazu.

●

W przypadku dyskwalifikacji konia, koń sklasyfikowany za nim przesuwa się na jego
miejsce w klasie, nie jest jednakże upoważniony do udziału w czempionacie.

●

W przypadku kiedy koń sklasyfikowany jako pierwszy w klasie nie będzie mógł wziąć
udziału w czempionacie, koń sklasyfikowany jako drugi zostanie przesunięty do przodu
i będzie sędziowany razem z innymi końmi które zajęły pierwsze miejsca w klasach.
W sytuacji, kiedy z jakichkolwiek przyczyn, sędziowie zadecydują o usunięciu z ringu
konia, który zajął pierwsze miejsce w klasie, zostanie to odczytane jako uczestniczenie
w czempionacie i wówczas koń który zajął drugie miejsce w klasie nie będzie mógł
zająć jego miejsca i nie będzie sędziowany razem z innymi końmi, które zajęły
pierwsze miejsca w klasach. Zastępstwo koni które zajęły pierwsze lub drugie miejsca
w klasach przez konie sklasyfikowane na trzecim miejscu bądź niżej nie będzie
akceptowane.
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●

Konie, które zdobyły tytuły czempionów i wiceczempionów na pokazach typu Title oraz
A nie mogą brać udziału w pokazie typu C-międzynarodowy do końca roku
kalendarzowego oraz przez dwa kolejne lata, z wyjątkiem koni, które przechodzą z klas
młodszych (junior) do klas starszych (senior). Wałachy, które zdobyły tytuły
czempionów i wiceczempionów na pokazach typu Title oraz A nie mogą brać udziału
w pokazie typu C do końca roku kalendarzowego oraz przez kolejny rok.

20. Zasady rozgrywania klasy źrebiąt
●

Klasa przeznaczona jest dla źrebiąt powyżej jednego 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. Źrebięta do 6 miesiąca życia
muszą być pokazywane z matkami.

●

Używanie metalowych łańcuszków w prezenterkach czy kantarach w których
pokazywane są źrebięta jest zabronione.

●

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).

21. 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.

●

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):
o

typ – maksymalnie 20 pkt.

o

budowa – maksymalnie 20 pkt.

o

ruch – maksymalnie 20 pkt.
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o

przygotowanie konia do pokazu – maksymalnie 20 pkt.

o

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.

22. Zasady rozgrywania klas pod siodłem – regulamin Otwartego Pucharu Polski 2019
(A) Ujeżdżenie (zgodnie z programami publikowanymi przez PZJ&FEI)
Konkursy ujeżdżenia są oceniane zgodnie z zasadami FEI oraz federacji jeździeckich
działających w kraju, w którym odbywają się zawody. Konkursy Sportowego Pucharu Polski
Koni Arabskich:
●

Półfinał w kat. juniorzy (P-1)

●

Półfinał w kat. seniorzy (P-4)

●

Finał w kat. juniorzy (P-4)

●

Finał w kat. seniorzy (N-1)

Klasyfikacja ostateczna jest ustalana na podstawie sumy ocen procentowych uzyskanych
w konkursach półfinałowym i finałowym. Do finału kwalifikuje się 10 najlepszych par
z półfinału. Konie o identycznej punktacji co koń 10 również kwalifikują się do rozgrywki
finałowej.
(B) Skoki (zgodnie z przepisami publikowanymi przez PZJ&FEI)
Konkursy skoków będą oceniane zgodnie z zasadami narodowych federacji jeździeckich
działających w kraju, w którym odbywają się zawody.
Juniorzy: LL (<= 90 cm)
●

Półfinał: konkurs dokładności bez rozgrywki

●

Finał: konkurs dokładności z ewentualną rozgrywką medalową, jeśli po 2 przejazdach
(1 w półfinale i 1 w finale) nie zostanie wyłoniony złoty, srebrny i brązowy medalista.
Rozgrywka o miejsca medalowe na zasadzie konkursu zwykłego.

Seniorzy: L (100 cm)
●

Półfinał: konkurs dokładności bez rozgrywki

●

Finał: konkurs dokładności z ewentualną rozgrywką medalową, jeśli po 2 przejazdach
(1 w półfinale i 1 w finale) nie zostanie wyłoniony złoty, srebrny i brązowy medalista.
Rozgrywka o miejsca medalowe na zasadzie konkursu zwykłego.

Do finału kwalifikuje się 10 najlepszych koni z półfinału. Konie o identycznej punktacji, co
koń 10. również kwalifikują się do rozgrywki finałowej.
(D) Classic Pleasure – ECAHO Level A
Jeźdźcy występują w klasycznych strojach jeździeckich, używając sprzętu określonego
przez FEI, w konkurencji ujeżdżenie. W tej konkurencji, prezentowany koń musi stwarzać
wrażenie przyjemnego do jazdy, elastycznego, zbalansowanego, ustawionego na
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pomocach. Przejścia
zaznaczone.

pomiędzy

poszczególnymi

chodami

powinny

być

wyraźnie

Jeźdźcy prezentują się w grupie, poruszając od wejścia zgodnie z kierunkiem zegara.
Ocena rozpoczyna się na sygnał dany przez ringmastera. Sędziowie oceniają nie samych
jeźdźców, ale ich współpracę i harmonię z prezentowanym koniem.
Ocenie podlegają następujące elementy, wykonywane przez parę jeździec-koń:
●

stęp

●

kłus roboczy

●

kłus wyciągnięty

●

galop

●

zatrzymanie na linii środkowej

●

cofanie

Na sygnał dany przez ringmastera następuje zmiana kierunku jazdy.
Karze, poprzez przyznanie niskich ocen, podleją następujące elementy:
●

prezentowanie chodów niezgodnych z poleceniem ringmastera

●

kopanie

●

wierzganie

●

przeszkadzanie w jakikolwiek sposób innym jeźdźcom.

Dyskwalifikacji podlegają, zgodnie z przepisami FEI:
●

upadek z konia

●

kulawizna konia

●

krwawienie

●

używanie niedozwolonego wyposażenia

(E) Native Costume – Traditional Arabian Riding, ECAHO Level A
Jeźdźcy występują w klasycznych strojach orientalnych (łącznie z obuwiem). Rząd konia
dostosowany jest do konwencji stroju jeźdźca.
W tej klasie, oprócz współpracy i zgrania pary jeździec-koń, a także precyzyjności
wykonywania poszczególnych elementów, ocenie podlegają również strój jeźdźca,
kompozycja całości (wyglądu jeźdźca i konia) i dbałość o szczegóły przyjętej konwencji
stroju.
Ocenie podlegają następujące elementy, wykonywane przez parę jeździec-koń:
●

stęp

●

galop

●

galop wyciągnięty

●

zatrzymanie na linii środkowej

●

cofanie

Na sygnał dany przez ringmastera następuje zmiana kierunku jazdy.
Karze, poprzez przyznanie niskich ocen, podleją następujące elementy:
●

prezentowanie chodów niezgodnych z poleceniem ringmastera

●

kopanie
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●

wierzganie

●

przeszkadzanie w jakikolwiek sposób innym jeźdźcom

●

niekontrolowana i nadmierna szybkość jazdy

Dyskwalifikacji podlegają, zgodnie z przepisami FEI:
●

upadek z konia

●

kulawizna konia

●

krwawienie

●

używanie niedozwolonego wyposażenia

(F) Polski Strój Historyczny
Jeźdźcy występują w historycznych strojach polskich (reprezentujących dowolną epokę).
Rząd konia dostosowany jest do konwencji stroju jeźdźca.
W tej klasie, oprócz współpracy i zgrania pary jeździec-koń, a także precyzyjności
wykonywania poszczególnych elementów, ocenie podlegają również strój jeźdźca,
kompozycja całości (wyglądu jeźdźca i konia) i dbałość o szczegóły przyjętej konwencji
stroju. W skład oceny sędziowskiej wchodzą :75% ocena za walory jeździeckie i dokładność
wykonywania chodów, 25% za strój.
Ocenie podlegają następujące elementy, wykonywane przez parę jeździec-koń:
●

stęp

●

kłus roboczy

●

galop

●

galop wyciągnięty

●

zatrzymanie na linii środkowej

●

cofanie

Na sygnał dany przez ringmastera następuje zmiana kierunku jazdy.
Karze, poprzez przyznanie niskich ocen, podleją następujące elementy:
●

prezentowanie chodów niezgodnych z poleceniem ringmastera

●

kopanie

●

wierzganie

●

przeszkadzanie w jakikolwiek sposób innym jeźdźcom

●

niekontrolowana i nadmierna szybkość jazdy

Dyskwalifikacji podlegają, zgodnie z przepisami FEI:
●

upadek z konia

●

kulawizna konia

●

krwawienie

●

używanie niedozwolonego wyposażenia

(H) Hunter Pleasure – ECAHO Level A
Ubiór jeźdźca i rząd konie muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi klasy.
W tej konkurencji, prezentowany koń musi stwarzać wrażenie przyjemnego do jazdy,
elastycznego, zbalansowanego, ustawionego na pomocach. Przejścia pomiędzy
poszczególnymi chodami powinny być wyraźnie zaznaczone.
13/16

Ostrogi i bat dozwolone, bat nie dłuższy niż 75 cm. Niedozwolone jest używanie kulbak
i siodeł ujeżdżeniowych.
Jeźdźcy prezentują się w grupie, poruszając od wejścia zgodnie z kierunkiem zegara.
Ocena rozpoczyna się na sygnał dany przez ringmastera. Sędziowie oceniają nie samych
jeźdźców ale ich współpracę i harmonię z prezentowanym koniem.
Ocenie podlegają następujące elementy, wykonywane przez parę jeździec-koń:
●

stęp

●

kłus anglezowany

●

kłus ćwiczebny

●

galop

●

zatrzymanie na linii środkowej

●

cofanie

Na sygnał dany przez ringmastera następuje zmiana kierunku jazdy.
Karze, poprzez przyznanie niskich ocen, podleją następujące elementy:
●

prezentowanie chodów niezgodnych z poleceniem ringmastera

●

kopanie

●

wierzganie

●

przeszkadzanie w jakikolwiek sposób innym jeźdźcom.

Dyskwalifikacji podlegają, zgodnie z przepisami FEI:
●

upadek z konia

●

kulawizna konia

●

krwawienie

●

używanie niedozwolonego wyposażeniaenia

(J) Type & Conformation
Konie przez sędziów będą oceniane indywidualnie, w pozycji na stój, według niżej
wymienionych kryteriów:
●

Typ – 1-10 punktów

●

Budowa (nogi, kłoda, poprawność, harmonia budowy) – 1-10 punktów

Ocenę końcową stanowi średnia z przyznanych punktów. Zwycięzcą zostaje koń o wyższej
punktacji. W przypadku takiej samej ilości punktów, zwycięzcą w tej kategorii zostaje koń
o wyższej punktacji za typ.
Konie powinny być prezentowane w ogłowiu sportowym (z lub bez wędzidła, w zależności
od typu ogłowia). Prezenter może pokazywać konia w stroju jeździeckim lub pokazowym.
Bandaże (owijki) na nogach są niedozwolone.
Konie biorące udział w klasie otrzymają flos.
IV Krakowski Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi rozgrywany jest zgodnie z „Zasadami
Przeprowadzania Pokazów” Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC)
i Europejskiej Komisji Sportowej Koni Arabskich (EAHSpC) ECAHO. Pokaz posiada afiliację
ECAHO w randze C-International (nr afiliacji: 107-2019/PL).
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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 szczepień opisana w punkcie 3.3.2.
weterynaryjnych PZJ) są uniwersalne dla wszystkich imprez z udziałem koni.

(Przepisów

Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 RODO (dane osobowe zbierane od osoby, której dane dotyczą)
informujemy, że: administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BARBARA MAZUR
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą POLTURF BARBARA MAZUR z siedzibą
przy Al. Wyścigowej 4-B/84, 02-681 Warszawa posługująca się numerem NIP 9521228934
REGON 012419209, zwany dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
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– zawarcia umowy i realizacji zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
– kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
– wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów
prawa);
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
– archiwalnym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu
faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);
3. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, nr PESEL jest dobrowolne, ale konieczne
do rozliczenia wykonanych usług (bez tych danych rozliczenie usług nie będzie możliwe).
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

do

zautomatyzowanego

6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmie księgowej,
firmie ubezpieczeniowej, oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu
prawa do udostępnienia Pana/i danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym.
7. W związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google,)
Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej
z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili
do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania
kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
– przez okres 3 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem
i wykonaniem umowy;
– przez okres 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem
obowiązków z prawa podatkowego;
– do czasu cofnięcia zgody – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody;
– do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu – w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do
celów marketingowych.
9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
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