
XXXII WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ 

                                                     

 

                                                       warunki udziału 

 

1. Nazwa wydarzenia 

  

❖ XXXII Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce 

dla rocznych, dwuletnich i trzyletnich ogierów i klaczy wpisanych do PASB  

Pokaz posiada afiliację Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich 

(EAHSC) ECAHO 

2. Termin i miejsce 

  

04-05 czerwca 2022 r 

Stadnina Koni Białka MHR Sp. z o. o. 

Białka, 22-300 Krasnystaw 

Tel. +82 577-12-00 

E-mail: show@bialkastud.com 

 

3. Organizator  

 

Ludowy Klub Sportowy w Białce 

Stadnina Koni Białka 

Partnerzy: 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. 

 

4. Osoby oficjalne 

  

❖ SĘDZIOWIE  

Christine Jamar-Demeersseman (Belgia) 

Klaus Beste (Niemcy) 

Eric Gear (Francja) 

Martin Van Hee (Belgia) 

❖ DC 

Christine Keyser (Norwegia) – Chairman 

Bart Beckers (Belgia) 

lek. wet. Paulina Malinowska (Polska) 

lek. wet. Anna Winiecka (Polska)  

❖ RINGMASTER  

Gerard Oben (Belgia) 
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PROGRAM POKAZU / PROGRAM OF SHOW 

Sobota (4 czerwca) / Saturday (4th of June) 

09.00 – klasa IA – ogierki roczne / yearling colts 1A 

09.45- klasa IB – ogierki roczne / yearling colts 1B 

10.30 – klasa II – ogierki dwuletnie / 2 year old colts 

11.15 – klasa III – ogierki trzyletnie / 3 year old colts 

12.00 – 12.45 pokaz specjalny 

12.45 – klasa IVA – klaczki roczne / yearling fillies 4A 

13.30 – klasa IVB – klaczki roczne / yearling fillies 4B 

13.45 – klasa IVC – klaczki roczne / yearling fillies 4C 

14.30 – klasa VA – klaczki dwuletnie / 2 year old fillies 

15.15 – klasa VB – klaczki dwuletnie / 2 year old fillies 

16.30 – klasa VC – klaczki dwuletnie / 2 year old fillies 

17.15 – klasa VI – klaczki trzyletnie / 3 year old fillies 

20.00 wieczór hodowców 

Niedziela (5 czerwca) / Sunday (5th of June) 

10.00 – uroczyste powitanie gości 

10.15 – nagrody specjalne 

               Wręczenie nagrody „Best in Show Pure Polish Classic Female”* 

               Wręczenie nagrody „Best in Show Pure Polish Classic Male”* 

               Wręczenie nagrody za najlepszy ruch pokazu  

               Wręczenie nagrody za najpiękniejszą głowę pokazu  

                Wręczenie nagrody za najlepsze nogi pokazu 

10.45 – wybór Czempiona Ogierów Rocznych / Yearling Male Championship 

11.15 – wybór Czempionki Klaczy Rocznych / Yearling Female Championship 

11.45 – wybór Czempiona Ogierów Młodszych / Junior Male Championship 

12.15 – wybór Czempionki Klaczy Młodszych / Junior Female Championship 

12.45 – wybór Best in Show Klaczy / Best in Show Female 



13.00 – wybór Best in Show Ogierów / Best in Show Male 

13.30 zakończenie pokazu  

6. Warunki weterynaryjne  

1. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać Paszport z wpisem 

potwierdzającym aktualne szczepienie przeciw grypie (schemat szczepień zgodnie z Blue 

Book 2022) 

2. Środki służące do transportu powinny być poddane dezynfekcji i spełniać obowiązujące 

przepisy. 

3. Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć w biurze SK Białka przed pokazem.  

UWAGA 

Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone na 

teren SK Białka, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w 

stajniach. 

7. Warunki techniczne  

✓ Stadnina Koni Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 03 czerwca od godziny 

7.00(piątek) do dnia 06 czerwca (poniedziałek) do godz.12.00 

✓ Stadnina zapewnia boksy w stajni murowanej, boksy w namiotach oraz stajnia letnia 

✓ Dla koni zapewniona jest słoma i siano – owies należy przywieźć 

✓ Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych 

✓ Organizator dysponuje miejscami noclegowymi na terenie stadniny (ilość 

ograniczona) 

8. NAGRODY 

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez 

sponsora. 

Flots otrzymują konie, które zajmą miejsca w klasie od I do V. 

Medaliści (złoty, srebrny i brązowy) otrzymają flots oraz nagrody honorowe ufundowane 

przez sponsorów 

Konie, którym zostaną przyznane nagrody dodatkowe otrzymają flots oraz nagrody 

ufundowane przez sponsorów. 

9.  Zasady organizacyjne i system rozgrywania klas w ręku  

W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi zarejestrowane w Polskiej 

Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB. 

We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie. 

Rywalizacja odbywać się będzie w następujących klasach: 

✓ I – ogierki roczne (urodzone 2021) 

✓ II – ogierki dwuletnie (urodzone 2020) 



✓ III – ogierki trzyletnie (urodzone 2019) 

✓ IV – klaczki roczne (urodzone 2021) 

✓ V – klaczki dwuletnie (urodzone 2020) 

✓ VI – klaczki trzyletnie (urodzone 2019) 

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

Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów. Którzy nie 

mogą się porozumiewać 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 przypadku jednakowej liczby punktów 

przyznanych przez trzech sędziów, o wyższym miejscu zadecyduje wyższa ocena 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. 

 

10. Finały 

✓ Ogiery, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasie IA i IB kwalifikują się 

do finału pokazu w kategorii ogierów rocznych 

✓ Ogiery, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce w klasach IIA, IIB i III, 

kwalifikują się do finału pokazu w kategorii ogierów młodszych 

✓ Wszystkie ogiery w danym finale zostaną wyprowadzone na plac i ustawione w linii w 

kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie 

✓ Złoty Medalista, Srebrny Medalista oraz Brązowy Medalista oraz ogier IV i V w 

finale (Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego 

głosowania spośród wszystkich ogierów, które zakwalifikowały się do finału 

✓ Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w 

finale w tym samym czasie 

✓ Ogierom nominowanym przez sędziów zostaną przyznane punkty (w oparciu o 

metodę otwartą / Open method – Championship with Top Five / - wyboru medalistów 

podaną w Blue Book 2022. O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje 

suma punktów przyznanych przez sędziów.  

➢ Koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów 

➢ Koń nominowany do Srebrnego medali – 4 punkty 

➢ Koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty 



➢ Koń nominowany do IV miejsca w Top Five – 2 punkty 

➢ Koń nominowany do V miejsca w Top Five – 1 punkt 

✓ Klacze, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasach IVA, IVB i IVC 

kwalifikują się do finału w kategorii klaczy rocznych 

✓ Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach VA, VB i VI, kwalifikują się 

do finału w kategorii klaczy młodszych 

✓ Wszystkie klacze w finale zostaną wyprowadzone na plac i ustawione w linii w 

kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie 

✓ Złota Medalistka, Srebrna Medalistka, Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale 

( Top Five) zostaną wybrane przez Komisje Sędziów drogą pisemnego głosowania 

spośród wszystkich klaczy, które zakwalifikowały się do finału 

✓ Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną, Brązową Medalistkę oraz IV i V klacz w finale w 

tym samym czasie 

✓ Klaczom nominowanym przez sędziów zostaną przyznane punkty ( w oparciu o 

metodę otwartą / Open method Championship with Top Five/ - wyboru medalistów 

podaną w Blue Book 2022. O przyznaniu medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów 

przyznanych przez sędziów.  

                        

➢ Koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów 

➢ Koń nominowany do Srebrnego medali – 4 punkty 

➢ Koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty 

➢ Koń nominowany do IV miejsca w Top Five – 2 punkty 

➢ Koń nominowany do V miejsca w Top Five – 1 punkt 

✓ Spośród Złotych Medalistów klaczy zostanie wybrany Najlepsza Klacz Pokazu „ Best 

in Show” 

✓ Spośród Złotych Medalistów ogierów zostanie wybrany Najlepszy Ogier Pokazu 

„Best in Show” 

11. Nagrody dodatkowe  

❖ nagroda „Best in Show Pure Polish Clasic Female”*** 

❖ nagroda „Best in Show Pure Polish Clasic Male”*** 

❖ nagroda za najlepszy ruch pokazu (dla konia, który uzyska najwyższą 

punktację w klasie za ruch) 

❖ nagroda za najpiękniejszą głowę pokazu (dla konia, który uzyska najwyższą 

punktację w klasie za głowę) 

❖  nagroda za najlepsze nogi pokazu (dla konia, który uzyska najwyższą 

punktację w klasie za nogi ) 

 

12. Zgłoszenia 

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

Stadnina Koni Białka MHR Sp. z o. o. 

22-300 Krasnystaw, Białka 6 

E-mail show@bialkastud.com 

mailto:show@bialkastud.com


w terminie do dnia 10 maja 2022 roku, według podanego niżej wzoru. W załączeniu 

formularz zgłoszeniowy: 

✓ Plik w standardzie PDF 

✓ Plik typu odt 

✓ Plik typu doc 

Do formularzy należy dołączyć listę wszystkich zgłaszanych koni, co ułatwi weryfikację 

odbioru zgłoszeń. Do pobrania: 

✓ Plik w standardzie PDF 

✓ Plik typu odt 

✓ Plik typu doc 

Zalecamy użycie pliku PDF. 

Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie: 

➢ Kopii stron 1 i 11 z paszportu lub zaświadczenia o wpisie konia do PASB. 

➢ Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszporty. 

➢ Kopii lub skanu dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości osoby 

podpisującej zgłoszenie 

➢ Konie zgłoszone po podanym terminie nie będą umieszczane w katalogu i tym samym 

nie będą mogły wziąć udziału w pokazie.  

➢ Zgłoszone konie można wycofać z pokazu do 17 maja 2022 roku. Konie zgłoszone, 

które nie stawią się na pokazie lub których wycofanie zostanie zgłoszone po 17 maja 

2022 roku podlegają pełnej opłacie (wpisowe+boks). 

13. Opłaty 

Organizator ustala wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych w wysokości 200 

zł. Opłaty za boksy w wysokości: 

➢ 400 zł za cały pobyt – boksy w stajni murowanej (liczba ograniczona) 

➢ 300 zł za cały pobyt – boksy składane namiot 

➢ 150 zł za cały pobyt – boksy w stajni letniej 

Opłaty należy wnosić na konto Ludowego Klubu Sportowego w Białce: 

Bank BGŻ BNP Paribas SA: 61 2030 0045 1110 0000 0269 0660 

W terminie do dnia 10 maja 2022 z podaniem nazw koni, których dotyczy wpisowe. 

Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi w Białce jest rozgrywany 

zgodnie z „Zasadami przeprowadzania pokazów „Europejskiej Komisji Pokazów Koni 

Arabskich (EAHSC) ECAHO. 

 

*** Regulamin nagrody „ Pure Polish Clasic Female” i „Pure Polish Clasic Male”  

Nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo Hodowli Polskiego Konia Arabskiego otrzyma 

odpowiednio klacz i ogier, wpisany do PASB, pochodzący z jednej z 15 rodzin żeńskich i 7 

rodów męskich, w którego rodowodzie (w żadnym pokoleniu) nie występują następujące 



ogiery: Amer, Baroud III, Burning Sand, Dragon, St.Laurent, Tiwaiq – który uzyska w klasie 

najwyższą punktację. Organizator powoła Komisję, która wskaże konie, które zostaną 

nagrodzone.  

Rody męskie: 

1. Kuhailan Haifi or.ar. imp. 1931 do Gumnisk 

2. Ibrahim or.ar. imp. 1907 do Antonin 

3. Kuhailan Afas or.ar. imp. 1931 do Gumnisk 

4. Krzyżyk or.ar. imp. 1876 do Jarczowiec 
5. Ilderim or.ar. imp. 1900 do Sławuty 

6. Bairactar or.ar. imp. 1817 do Weil 

7. Koheilan Adjuze or.ar. imp. 1885 do Babolnej 

Rodziny żeńskie 

1. Gazella or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec 

2. Milordka ur.ok. 1810 w Sławucie 

3. Mlecha or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec 

4. Sahara or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec 
5. Ukrainka ur. ok. 1815 w Sławucie 

6. Szweykowska ur. ok. 1800 w Sławucie 

7. Wołoszka ur. ok. 1810 w Sławucie 

8. Szamrajówka ur. ok. 1810 w Białocerkwi 

9. Selma ur. ok. 1865 w Egipcie 

10. Cherifa or.ar. imp. 1870 do Francji 

11. Semrie or.ar. imp. 1902 do Babolnej 

12. Scherife or.ar. imp. 1902 do Babolnej 

13. Rodania or.ar. imp. 1880 do Anglii 

14. Adjuze or.ar. imp. 1885 do Babolnej 

15. Bent-El-Arab or.ar. imp. 1885 do Babolnej. 

Tworząc tę definicję Towarzystwo Hodowli Polskiego Konia Arabskiego nie zamierza sugerować przewagi 

jakiegokolwiek rodu nad innymi i uznaje WAHO jako ostateczny organ rejestracyjny.  

 

 

 

 

 

 

 

 


