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I. REGULAMIN PKSK
REGULAMIN PROWADZENIA
POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KŁUSAKÓW
(PKSK)

§1
Do Polskiej Księgi Stadnej Kłusaków wpisuje się ogiery, klacze i źrebięta pochodzące od
rodziców wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Kłusaków lub odpowiedniej księgi
zagranicznej, uznanej przez (U.E.T).
§2
1. Do Polskiej Księgi Stadnej Kłusaków wpisuje się źrebięta urodzone na terenie Państwa
Polskiego pod warunkiem, że:
a. źrebię musi mieć przeprowadzone badanie grup krwi lub testu DNA wykonane
przez autoryzowane laboratorium, wskazane przez prowadzącego księgę.
Materiał biologiczny do badań winien być pobrany przed odsadzeniem źrebięcia
od klaczy (matki), a lek. wet pobierający ten materiał sporządza opis graficzny
źrebięcia, które to dokumenty przesyła do Redakcji Ksiąg Stadnych nie później niż
6 miesięcy od daty urodzenia źrebięcia,
b. nazwy źrebiąt muszą być zatwierdzone przez Redakcję Ksiąg Stadnych przed
pobraniem materiału biologicznego do badań grup krwi lub testu DNA.
Redakcja może nie zaakceptować nazw które:
a. zawierają więcej niż 18 znaków graficznych,
b. są nazwiskami osób publicznych, firm, itp. (chyba, że właściciel uzyska osobistą
zgodę tych osób, ich spadkobierców, właścicieli firm itp.),
c. są nazwami zasłużonych reproduktorów lub matek stadnych,
d. są oznaczone numerycznie jak też wyrażone inaczej niż przy pomocy liter, mają
dodane cyfry lub pojedyncze litery,
e. mogą mieć znaczenie powszechnie uważane za niecenzuralne lub obraźliwe,
f. w przypadku ogierów używanych w hodowli nazwa nie może się powtarzać
wcześniej niż po upływie 15 lat od ostatniego roku użytkowania ogiera lub po 35
latach od jego urodzenia,
g. w przypadku klaczy nazwa nie może się powtarzać wcześniej niż po upływie 10 lat
od ostatniego roku w którym urodziła źrebię lub 25 lat od urodzenia klaczy,
h. w przypadku innych koni nazwa nie może się powtarzać wcześniej niż 5 lat od
padnięcia lub 15 lat od daty urodzenia osobnika.
i. znajdują się na międzynarodowym wykazie nazw zastrzeżonych.

§3
Koń sprowadzony z zagranicy może być wpisany do Polskiej Księgi Stadnej Kłusaków
pod warunkiem, że:
1) został przedstawiony do identyfikacji (ogier przed użyciem w hodowli, klacz przed
pokryciem lub wyźrebieniem),
2) jest wpisany do księgi kraju w którym się urodził, uznanej i zatwierdzonej przez
Międzynarodową Komisję Ksiąg Stadnych (U.E.T),
3) niżej wymienione dokumenty zostały dostarczone do Redakcji Księgi Stadnej:
a. w oryginale:






świadectwo wpisu do Księgi Stadnej kraju pochodzenia
świadectwo eksportowe
dokument identyfikacyjny (paszport)
certyfikat badania grup krwi lub DNA
w przypadku klaczy źrebnych oprócz wymienionych wyżej dokumentów
należy dostarczyć:




świadectwo pokrycia klaczy
dokument stwierdzający wpis ogiera do właściwej księgi stadnej
certyfikat badania grup krwi lub DNA ogiera

b. kopie dokumentów celnych stwierdzających dokonanie odprawy celnej w przywozie.
§4
W przypadku sprzedaży konia zagranicę Redakcja Polskiej Księgi Stadnej Kłusaków
wystawi dokumenty eksportowe, o ile:
1. zostanie dostarczony dokument przewłaszczenia konia, zawierający nazwisko (nazwę)
i dokładny adres nowego właściciela,
2. koń przed opuszczeniem kraju został zidentyfikowany przez przedstawiciela Polskiej
Księgi Stadnej Kłusaków.
§5
Wszystkie konie urodzone na terenie Państwa Polskiego i zgłoszone do Księgi Stadnej
muszą być zidentyfikowane przez przedstawiciela Polskiej Księgi Stadnej Kłusaków
przed:
a.
b.
c.
d.
e.

pierwszym wyścigiem, lub
wcieleniem do hodowli, lub
wystawieniem dokumentu identyfikacyjnego (paszportu), lub
wystawieniem dokumentu wpisu
świadectwo eksportowe.

§6
Za hodowcę konia uważa się osobę fizyczną lub prawną, która była właścicielem klaczy matki
danego konia w chwili jego urodzenia.
§7
Z chwilą zmiany właściciela konia nabywca zobowiązany jest dostarczyć do Redakcji Księgi
Stadnej kopie dokumentów przewłaszczenia konia.
§8
Właściciele koni są zobowiązani do składania w Redakcji Księgi Stadnej informacji o
padnięciach koni i trzebieniach ogierów w danym roku.

§9
Konie mogą być znakowane poprzez wypalanie lub wymrażanie numerów stada z którego się
wywodzą oraz posiadać inne oznakowania identyfikacyjne, po wcześniejszym zatwierdzeniu
ich przez Redakcję Ksiąg Stadnych.
§ 10
Na wniosek właściciela Redakcja Polskiej Księgi Stadnej Kłusaków wystawia następujące
dokumenty: zaświadczenie o wpisie konia do Księgi, identyfikacyjny (paszport), exportowe
świadectwo wpisu.
§ 11
Za czynności związane z wpisem do księgi ogiera, klaczy, źrebiąt, za coroczną rejestracje
kariery hodowlanej klaczy, za zmiany właściciela, oraz czynności związane z: identyfikacją,
zatwierdzaniem i rejestracją imion, wydawaniem zezwoleń, dokumentów identyfikacyjnych
(paszportów), dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane są opłaty przez prowadzącego
Księgę.
§ 12
Polska Księga Stadna Kłusaków prowadzi rejestr dla kłusaków zagranicznych (wpisanych do
odpowiednich Ksiąg zagranicznych), których właściciele mieszkają w Polsce.
§ 13
Dla kłusaków urodzonych w Polsce przed końcem 2004 roku, dla których nie został
spełniony § 1 i 2, istnieje możliwość wpisu do Polskich Ksiąg Stadnych Kłusaków po
komisyjnej identyfikacji wyżej wymienionego konia, uzupełnionej badaniem genetycznym
jego i jego rodziców. Możliwość ta istnieje do końca 2005 roku.

SHiUK posiada uprawnienie do prowadzenia Polskiej Księgi Stadnej Kłusaków oraz do
prowadzenia rejestru kłusaków francuskich w ramach tej księgi. Niniejsza procedura zgodna jest z
regulaminem francuskiej Księgi Stadnej Kłusaków Francuskich SBTF
Procedura współpracy pomiędzy SHIUK a SECF w zakresie prowadzenia rejestru TF oraz
obowiązki hodowców wobec SHIUK w ramach tej współpracy
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

W styczniu roku kalendarzowego SHIUK przekazuje do SECF listę ogierów rasy kłusak francuski podając
miejsce ich stacjonowania.
SECF potwierdza status ogiera (sprawdza, czy jest on uznanym ogierem dopuszczonym do reprodukcji
zgodnie francuskim regulaminem Księgi Stadnej Kłusaków Francuskich).
SHIUK wydaje bloczek kryć i przekazuje je kierownikowi punktu kopulacyjnego, w którym przebywa
ogier lub ogiery lub właścicielowi ogiera.
SHIUK zbiera do 28 sierpnia od hodowców świadectwa krycia klaczy, które miały miejsce w danym
roku.
Do 31 sierpnia SHIUK przekazuje do SECF kompletną informację o zaźrebieniach w formie pliku w
formacie Excel / Nr SIRE ogiera + literka , imię ogiera, nr SIRE klaczy + literka kluczowa, imię klaczy,
rodzaj krycia – z ręki, wolne, sztuczne zapłodnienie świeżą spermą i na miejscu stacjonowania ogiera/
SIRE zatwierdza prawidłowość kryć we francuskiej Księdze Stadnej Kłusaków Francuskich. O
ewentualnych nieprawidłowościach informuje SHIUK za pośrednictwem SECF.
Hodowcy przesyłają do dnia 20 września do SHIUK potwierdzenie urodzin (na odwrocie karty z
bloczka kryć).
Hodowcy przesyłają do dnia 6 września w roku urodzenia źrebaka do SHIUK wniosek o nadanie mu
imienia, a SHIUK przesyła te wnioski do dnia 7 września do SECF.
Hodowcy moją obowiązek wykonać następujące czynności mające na celu identyfikację konia przy
matce:
- wykonanie testów DNA w laboratorium w Poznaniu współpracującym z francuskim laboratorium
Labogena
- założenie czipa
- opis graficzny i słowny źrebaka wykonany przez osobę uprawnioną do opisu koni
SECF przesyła SHIUK potwierdzenie nadanych imion, a SHIUK informuje o tym hodowców.
Hodowcy do 25 września zgłaszają konie do rejestru kłusaków francuskich przy Polskiej Księdze
Stadnej Kłusaków prowadzonej przez SHIUK.
Do 28 września SHIUK przesyła do SECF pełną informację o wyźrebieniach w danym roku w formie
pliku w formacie Excel zawierającego następujące dane:
- źrebak – imię zatwierdzone przez SECF, płeć, maść, data urodzenia, ojciec, matka, numer czipa, imię i
nazwisko hodowcy oraz jego adres.
- wyniki badań DNA, które zostaną przez SECF przekazane do LABOGENY po nadaniu numeru SIRE.
SIRE zatwierdza przesłane dossier każdego źrebaka i nadaje mu numer SIRE i za pośrednictwem SECF
informuje SHIUK.
SHIUK drukuje paszport konia zgodnie z normami europejskimi i nadaje źrebakowi międzynarodowy
numer przeżyciowy UELN (15 cyfrowy numer zawierający kod kraju, kod SIRE itd).
SHIUK wystawia kartę własności konia na nazwisko właściciela.

