
 

 

PROPOZYCJE 

udziału  w zasadniczej wierzchowej polowej próbie dzielności koni rasy huculskiej w ramach 

imprezy  

„I ŚCIEŻKA HUCULSKA W RYCERCE DOLNEJ" 

Premiowanie koni w próbie dzielności  

z Funduszu Hodowlanego PZHK/OZHK 
w dniu 30 lipca 2016 r. 

 

Organizator: 

 

 Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach 

 Urząd Gminy Rajcza 

 Beskidzkie Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Strażnicy Beskidów” 

 

Patronat honorowy:  

 Czasopismo „Hodowca i Jeździec” 
 

Miejsce i termin imprezy: 

 Rycerka Dolna – boisko – 30.07.2016r. 

 

Podłoże: 

 trawiaste i częściowo ziemne – różnica poziomów +/-20m 

 

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy) 

 w próbie dzielności koni  młodych  (płyta i ścieżka huculska) - konie 3 letnie 

(ukończone 36 miesięcy) i starsze. 

Dopuszcza się klacze źrebne do 5 miesiąca ciąży. 

 

Wiek zawodników: 

 ukończone 10 lat 

Obsada Sędziowska:  

 Sędziowie oceny płytowej: Andrzej Goraus, Maciej Wyszomirski, Krzysztof Wójcik 

 Gospodarz ścieżki – Andrzej Goraus 



 

Opieka medyczna:  

 Ratownik medyczny 

Komisja Weterynaryjna:  

 lek wet. Waldemar Kalinowski 

 

Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie 

hodowli koni rasy huculskiej (przy zgłoszeniu min. 5 sztuk koni bez względu na płeć) 

 

Program  ścieżki huculskiej 

Piątek – 29 lipca 2016 r. 

od godz. 1800        - stajnie otwarte – przyjazdy ekip  

 

Sobota – 30  lipca 2016 r. 

do godz. 800         –  przyjazd ekip 

do 800-900          -sprawdzanie dokumentacji 

900   – odprawa techniczna 

1000   – otwarcie imprezy  

1015   – ocena koni na płycie  

1330- 1430  – przerwa 

1500   – ścieżka huculska – konkurs próby dzielności koni młodych 

1900             – zakończenie  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie zawodów! 

Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesyłać na załączonym formularzu wyłącznie 

na adres ŚOZHK Katowice w terminie do dnia 21 lipca 2016 r. (czwartek). 

Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni, 

Obowiązuje paszport hodowlany dla koni. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

 

 



Warunki uczestnictwa 

1. Opłata organizacyjna od konia wynosi 30 zł. 

2. Opłata za poddanie konia próbie dzielności wynosi 20 zł /sztuki (opłata ŚOZHK – 

dotyczy klaczy i ogierów hodowlanych) 

Wymogi i warunki uczestnictwa dla koni 

3. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą 

i siano na okres jednego dnia.  

4. Obowiązek posiadania aktualnego szczepienia p/grypie wpisanego do paszportu  

według następującego schematu: 

a) szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepienia , 

drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go  dnia i nie później niż 92 dnia od 

pierwszego szczepienia. 

b) szczepienie przypominające – co najmniej rok od ostatniego szczepienia – 

dopuszczalny jest 21 dniowy okres przekroczenia terminu. 

c) żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 

przybyciem na zawody. 

d) koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w 

paszporcie minimum szczepienie podstawowe 

Uwaga! Ocena stanu zdrowia koni oraz czystości chodów przeprowadzona zostanie 

przez Komisję Weterynaryjną podczas oceny płytowej. 

Warunki udziału i prezentacji koni w konkursach 

 ocena płytowa: klacze, ogiery oraz wałachy – klasyczne ogłowie wędzidłowe (wędzidło 

zwykłe); 

 próba terenowa (ścieżka, próba kondycyjna): klasyczny rząd jeździecki; 

 kiełzno zwykłe, pojedyncze lub podwójne, łamane na kółkach ,oliwkowe lub z wąsami 

bez czanek i łańcuszka palcat do 75 cm, zakaz używania ostróg – dotyczy wszystkich 

konkursów podczas zawodów; 

 po ustawieniu toru ścieżki / ścieżek przez gospodarza obowiązuje zakaz jeżdżenia 

i trenowania po trasie pod karą dyskwalifikacji z konkursu lub zawodów; 

 koń w dniu zawodów może startować maks. 2 razy w różnych konkursach. 

 



Wymogi i warunki uczestnictwa dla zawodników i ekip 

5. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny 

sportowej (ważność badań dla wszystkich grup wiekowych 6 miesięcy), lub 

zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach 

jeździeckich w Rycerce Dolnej w dniu 30 lipca 2016r. 

6. W przypadku nieletnich zawodników organizator wymaga pisemnej zgody obojga 

rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach w Rycerce Dolnej 

w dniu 30 lipca 2016r. 

7. Zawodników startujących w konkursach wierzchowych obowiązuje twarde nakrycie 

głowy z trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie (konkursy wierzchowe). 

8. Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport i czas trwania imprezy oraz nie 

ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce 

w tym czasie. 

9. Zawodników obowiązuje posiadanie, pełnego ubezpieczenia NNW na czas 

udziału w zawodach. Zawodnicy nie posiadający ubezpieczenia nie będą 

dopuszczeni do konkursów!  

10. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) 

obowiązkowa! 

Organizator zabezpiecza: 

 opiekę medyczną, weterynaryjną  

 wyżywienie dla ekip – talony w ilości równej liczbie koni startujących + szef ekipy 

 możliwość rozbicia własnego namiotu (w wyznaczonym miejscu!) 

 flo dla koni oraz puchary, oraz nagrody przyznawane z funduszu hodowlanego 

ŚOZHK Katowice 

Zakwaterowanie oraz postój koni: 

 boksy dla koni wraz z sianem i słomą oraz dostępem do wody we własnym zakresie 

 zakwaterowanie dla zawodników i ekip we własnym zakresie 

 

 



Polecane pensjonaty dla ludzi i stajnie dla koni 

1. Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej – Agroturystyka Bogdan Gardas, Rycerka 

Górna 65a, www.luzak-beskidy.pl, tel. 506135896, 

2. AGROTURYSTYKA KUBUŚ, Sól 75 34-370 Rajcza, telefon: 33 862 60 92 0 512 388 863, 

504 232 493, www.beskidy.info.pl/kubus 

 Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub 

szefów ekip w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub 1/2 godz. po zakończeniu danej 

konkurencji rozpatrywać będzie powołana w tym celu komisja odwoławcza. Warunkiem 

zgłoszenia protestu jest wpłata 50 zł. na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli protest 

zostanie oddalony. 

Uwaga: 

Od chwili przyjazdu na zawody obowiązuje całkowity zakaz jeżdżenia po trasie 

i przeszkodach ścieżek ! 

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas 

trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak 

najlepszych wyników. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Biurem ŚOZHK  

Katowice tel.  32 2599-599;  lub gospodarzem imprezy  Panią Katarzyną Sanetra 506 517 411 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób 

w sporty konne o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro 

konia jest najważniejsze. 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać 
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 
obrządku, kucia i transportu. 

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. 
Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, 
powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas 
podróży powrotnej z zawodów. 

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a 
także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 
weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy 
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

http://www.luzak-beskidy.pl/
http://www.beskidy.info.pl/kubus

