
AGENDA 

Międzynarodowej Konferencji Hodowlanej „How to train a success?” 

Radzionków, 24-25.02.2023 r. 

Piątek 24.02 

g. 13:00 – 14:00 powitalny lunch dla uczestników Konferencji 

g. 14:00 – 15:30 Ocena liniowa – zagadnienia teoretyczne i studium przypadków 

Jarosław Szymoniak,  
Dyrektor SO Gniezno, członek komisji selekcyjnej PZHK  

g. 15:30 – 17:00 Skoki luzem, jako element treningu i selekcji – zagadnienia teoretyczne i warsztaty praktyczne 

  Bernard Demets (Belgia) 

  Dyrektor aukcji Equinia i FENCES, sędzia  i selekcjoner młodych koni 

g. 17:00 – 17:30 przerwa kawowa 

g. 17:30 – 19:00 Przygotowanie młodych ogierów do prób licencyjnych - zagadnienia teoretyczne i warsztaty  

 praktyczne z lonżowania i prezentacji w ręku 

Marco List (Niemcy) 

Menadżer Gestüt Brune, prezenter i selekcjoner młodych koni 

g. 19:00 – 20:00  Moja droga do sukcesu z młodymi końmi – przygotowanie i pierwsze kroki pod siodłem 

                Daria Kobiernik 

                 Utytułowana zawodniczka dyscypliny skoków przez przeszkody i WKKW,  

                członkini Kadry Narodowej, hodowczyni 

g. 20:00 Dyskusja połączona z degustacją win i poczęstunkiem 

              

   

Sobota 25.02 



g. 9:00 – 10:30 Biomechanika ruchu konia – trening a genetyka 

  dr hab. Dorota Lewczuk 

  Profesor Polskiej Akademii Nauk, autorka 61 prac naukowych, specjalistka w zakresie  

biomechaniki ruchu, metod treningu, genetyki i hodowli koni 

g. 10:30 – 11:00 przerwa kawowa 

g. 11:00 – 13:00 Shadow judging – warsztaty praktyczne – analiza rodowodowa, omówienie prezentacji i ocen  

koni prezentowanych w trakcie Śląsko-Opolskiego Czempionatu Koni Ras Szlachetnych 

        Christoph F. Röwold (Niemcy) 

              Specjalista ds. hodowli w DeckstaZon Schockemöhle, selekcjoner młodych koni, aukcjoner 

g. 13:00 – 14:00 lunch 

g. 14:00 – 15:00 Spotkanie z członkami jury Śląsko-Opolskiego Czempionatu Koni Ras Szlachetnych – dyskusja  

g. 15:00 – 16:30 Przygotowanie i trening młodych koni – wsparcie dietetyczne i weterynaryjne 

    dr.med.vet. Bernhard Janetzko 

    Lekarz weterynarii prowadzący klinikę specjalizującą się w medycynie sportowej,  

  współpracuje m.in. z Gestüt Sprehe, Hof Sosath czy Helgstrand Germany 

g. 16:30 – 17:00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie części merytorycznej Konferencji 

17:30  Koncert zespołu Ślad 

18:00 – 20:00 Cichoń Stallions Show 2023 

20:00 Breeders Party 

Koszt uczestnictwa (obejmuje miejsca na Cichoń Stallions Show 2023): 400 zł 

Zniżki dla studentów i uczniów szkół średnich o profilu zootechnicznym/weterynaryjnym.  

Rejestracja LAST MINUTE: cichon.stallions.show@gmail.com 




