REGULAMIN
XVIII Krajowej Wystawy Koników Polskich TARPANIADA 2017
Krajowy Czempionat Koni rasy konik polski
Sieraków 26 – 27 sierpnia 2017 r.
Na Wystawie mogą być przedstawione koniki polskie wpisane lub mające prawo wpisu
do Księgi stadnej koników polskich.
Konie przedstawione będą w następujących klasach:
a) ogiery uznane
b) klacze 3 letnie i starsze wpisane lub posiadające prawo wpisu do księgi
d) młodzież: ogierki 2- letnie
1- roczne
klaczki 2- letnie
1- roczne
Wszystkie koniki będą oceniane indywidualnie przez Komisję powołaną przez
Komitet Organizacyjny „Tarpaniady”.
Komisja będzie oceniała koniki wg następujących kryteriów:
– za typ rasowy
- do 10 punktów bonitacyjnych
– za pokrój
- do 10 punktów bonitacyjnych
– za ruch: w stępie
- do 10 punktów bonitacyjnych
– w kłusie
- do 10 punktów bonitacyjnych
– za kondycję, pielęgnację i przygotowanie
do prezentacji
- do 10 punktów bonitacyjnych
– ŁĄCZNA OCENA
- do 50 punktów bonitacyjnych
Do Czempionatu ogierków kwalifikują się ogierki z rocznika 2015 i 2016, które zajęły
I i II miejsce w swych klasach.
Spośród zwycięzców tych klas wybierany jest czempion ogierków, a spośród trzech
pozostałych wiceczempion, oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca.
Według podobnych zasad wybierane są: czempionka, wiceczempionka, zdobywczyni
trzeciego i czwartego miejsca w grupie klaczek rocznika 2015 i 2016.
Dla 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek organizator przewiduje nagrody z
funduszy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Czempion i wiceczempion w grupie klaczy 3 letnich i starszych jest wybierany pod
warunkiem zgłoszonych do oceny minimum 4 klaczy.
Czempion i wiceczempion w grupie ogierów wpisanych do ksiąg jest wybierany
pod warunkiem zgłoszonych do oceny minimum 4 ogierów.
Dla 3 najlepszych ogierów oraz 3 najlepszych klaczy organizator przewiduje nagrody
z funduszy PZHK i Z.H. K Wlkp.
Po zakończeniu pracy Komisji Przewodniczący sporządza protokół i podaje go do
publicznej wiadomości. Orzeczenia Komisji są ostateczne.
Osoby prawne lub fizyczne mogą funkcjonować i wręczać nagrody rzeczowe w
uzgodnieniu z organizatorem Wystawy. Najlepszy ogier wybrany z grupy Czempionów w
kategorii rocznych , dwuletnich i uznanych otrzyma puchar Prezesa Spółki „Gałopol”.
Z Czempionek klaczy wybrana zostanie najlepsza klacz wystawy, która będzie nagrodzona
przechodnią nagrodą im. Stanisław Łukomskiego.

Organizator:
PR-H „Gałopol” Sp.z o.o. , Stado Ogierów Sieraków
Polski Związek Hodowców Koni
Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Miejsce Wystawy: Stado Ogierów Sieraków, ul. Stadnina 14
Zgłoszenia koni prosimy kierować na adres Związku Hodowców Koni
Wielkopolskich , 62-200 Gniezno, ul Kłeckoska 14, tel. 61 4250433,
e-mail: biuro@wzhk.pl lub robert.balinski@o2.pl do dnia 14 sierpnia 2017 r.
Program „Tarpaniady”:
26.08.(sobota): godz. 9,30 komisyjna ocena koni zgłoszonych na Wystawę
godz.14,30 komisyjne uznawanie ogierów zgłoszonych do ksiąg
godz.16,30 przejazd tzw. korowodu przez miasto
godz. 18,00 seminarium naukowe
27.08.(niedziela): godz.8,00 polowa próba dzielności dla ogierów i klaczy rasy kn
godz.14,00 oficjalne otwarcie i dekoracja koni nagrodzonych na
XVIII Tarpaniadzie oraz pokazy i konkursy z udziałem koników
polskich
KOMITET ORGANIZACYJNY

