
Notatka z Zebrania – grudzień 2015

W dniu 16 grudnia br. odbyło się zabranie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich. 

Ostatnie w tym roku.

Na zebraniu omówiono min. :

• mijający  rok  pod  względem  rozegranych  pokazów  oraz  kalendarz  imprez  na  rok  2016. 

Zaproponowano  termin  Sportowego  czempionatu  Polski,  który  odbędzie  się  w  dniach  18-19 

czerwca 2016 w Stadninie Koni Michałów.

• Pan  Andrzej  Wojtowicz  złożył  propozycję,  która  zostanie  przestawiona  na  Walnym  Zjeździe 

ECAHO w 2016 roku, aby laureaci medalowych miejsc  (złotego, srebrnego i brązowego) pokazów 

typu „Titlle” i „A” oraz złoci medaliści pokazów typu „B” nie mogli brać udziału w pokazach rangi 

„C” oraz aby laureaci medalowych miejsc (złotego, srebrnego i brązowego) pokazów typu „Titlle” a 

także oraz złoci medaliści pokazów typu „A” nie mogli brać udziału w pokazach rangi „B”.

• W sezonie stanówkowym 2016, zniżka w wysokości 50% obowiązującej ceny krycia ogierami ze 

Stadnin ANR, dotyczyła będzie wyłącznie Członków PZHKA, a nie jak dotychczas hodowców koni 

wpisanych do PASB.

Związek apeluje do prywatnych hodowców i właścicieli ogierów dostępnych w sezonie 2016 aby 

również udzielili zniżki na krycie posiadanymi ogierami.

• zaproponowano termin Walnego Zjazdu PZHKA, który odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2016 

roku, tradycyjnie w Stadninie Koni Janów Podlaski.

• zdecydowano, że do regulaminu wyboru przyznawania nagród dla „Hodowcy najlepszego konia 

pokazowego”, z uwagi na porozumienie podpisane pomiędzy ECAHO i AHA, zostanie dołączony 

pokaz w Chantilly, organizowany przez AHO w Europie. Pokaz ten traktowany będzie jako pokaz 

kategorii „A”.

• ustalono, że na Walny Zjazd ECAHO, który odbędzie się w 2016 roku w Omanie, pojedzie delegat 

z PZHKA w osobie Tomasza Tarczyńskiego.



JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY:

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich ogłasza postępowanie polegające na zbieraniu ofert 

na stworzenie projektu statuetek / nagród, które staną się w przyszłości obowiązującym trofeum 

na pokazach w Białce i w Janowie Podlaskim.

Oferty prosimy składać w terminie do 31 stycznia 2016, w dowolnej formie pisemnej, na adres 

Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich, najchętniej mailowo.  


