
Regulamin koni arabskich Pure Polish 
 

Certyfikat koni arabskich Pure Polish wydaje się na wniosek właściciela dla konia czystej 

krwi arabskiej wpisanego od urodzenia do PASB, którego hodowcą jest obywatel polski lub 

podmiot prawa polskiego, i który to koń pozostawał w rękach hodowcy przez pierwsze 9 

miesięcy swojego życia oraz spełnia jeden z trzech poniższych warunków: 

 

1)  obydwoje rodzice konia, o którym mowa powyżej są wpisani od urodzenia do PASB i w 

którego rodowodzie przynajmniej trzy konie z drugiego pokolenia wstecz (dziadkowie) są 

wpisani od urodzenia do PASB;   lub 

 

2) ojciec konia, o którym mowa powyżej, jest wpisany od urodzenia do PASB i pochodzi z 

jednego z 8 rodów męskich tradycyjnie hodowanych w Polsce: 

 1. Ibrahim or.ar. imp. 1907 do Antonin, 

 2. Ildehim or.ar. imp. 1900 do Sławuty, 

 3. Krzyżyk or.ar. imp. 1876 do Jarczowiec, 

 4. Bairactar or.ar. imp. 1817 do Weil, 

 5. Kuhailan Haifi or.ar. imp. 1931 do Gumnisk, 

 6. Kuhalian Afas or.ar. imp. 1931 do Gumnisk, 

 7. Kuheilan Adjuze or.ar. imp. 1885 do Babolny, 

 8. Saklawi I or.ar. ur. 1886 w Egipcie; 

 

a matka konia, o którym mowa powyżej, jest wpisana od urodzenia do PASB i pochodzi z 

jednej z 15 linii żeńskich tradycyjnie hodowanych w Polsce: 

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

  2. Mlecha or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec, 

  3. Sahara or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec, 

  4. Milordka ur. ok. 1810 w Sławucie, 

  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 Białej Cerkwi, 

  9. Selma ur. ok. 1865 w Egipcie, 

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

 11.Semrie or.ar. imp. 1902 do Babolny, 

 12.Scherife or.ar. imp. 1902 do Babolny, 

 13.Adjuze or.ar. imp. 1885 do Babolny, 

 14.Bent-El-Arab or.ar. imp. 1885 do Babolny, 

 15.Rodania or.ar. imp. 1880 do Anglii; 

lub 

3) obydwoje rodzice posiadają certyfikat Pure Polish 


