
 

PROPOZYCJE UDZIAŁU W ZAWODACH 

MISTRZOSTWA POLSKI KONI RASY HUCULSKIEJ  

W SKOKACH PRZEZ  PRZESZKODY 

 

Miejsce imprezy: Tarnów – Klikowa, 

          Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni 

Termin: 30.09.-01.10.2017 r. 

Organizator:  POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONIA HUCULSKIEGO 

Współorganizatorzy: MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI W KRAKOWIE,       

FUNDACJA KLIKOWSKA OSTOJA POLSKICH KONI 

 

Program zawodów: 

Sobota 30.09.2017 r. 

11.00 – sprawdzenie dokumentacji zawodników, koni, uaktualnienie zapisów do konkursów, uiszczenie 

opłaty organizacyjnej i za stanowiska 

12.00 -  odprawa techniczna, omówienie zasad rozgrywania i sędziowania konkursu z oceną stylu jeźdźca 

na parkurze 

13.00 – Prezentacja zawodników 

13.20 – I półfinał – Konkurs nr 1 Kl. LL – 70 cm  – z oceną stylu jeźdźca 

15.30 -  II półfinał – Konkurs nr 2 Kl. LL – 80 cm – zwykły 

Ok. godz. 19.00 – Spotkanie uczestników zawodów, sędziów oraz zaproszonych gości przy kominku 



Niedziela 01.10.2017 r. 

Godz. 12.00 – I nawrót finału – konkurs nr 3 kl. LL – 80 cm – na zasadach konkursu dokładności 

Godz. 14.00 – II nawrót finału – konkurs nr 4 kl. LL – 90 cm – zwykły 

Ok. godz. 15.00 – dekoracja, wręczenie nagród, zakończenie Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej 

 

Tematy organizacyjne, warunki uczestnictwa z zawodach: 

- stajnie przygotowane od dnia 29.09.2017 godz. 18.00 

- koszt stanowiska 30 zł, koszt boksu 60 zł 

− koszty organizacyjne (od 1 konia) 100 zł, w całości przeznaczone na nagrody pieniężne 

− dla zwycięzców przewidziane flots, medale, puchary, nagrody pieniężne 

− suma nagród pieniężnych – 10.000,- zł 

Konkurs nr 1 – 950 zł (300 zł,250 zł, 200 zł, 100 zł, 100 zł) 

Konkurs nr 2 - 950 zł (300 zł,250 zł, 200 zł, 100 zł, 100 zł) 

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw:

I miejsce – 2500 zł 

II miejsce – 1800 zł 

III miejsce – 1000 zł 

IV miejsce – 700 zł 

V miejsce – 500 zł 

VI miejsce – 400 zł 

VII miejsce – 300 zł 

VIII miejsce – 200 zł 

miejsca od IX do XV – po 100 zł

- warunki uczestnictwa: 

• Koń – ukończone 4 lata (48-miesięcy), obowiązuje paszport, wymagane szczepienia przeciw 

grypie; 

• Zawodnik – ukończone 16 lat; dla niepełnoletnich zawodników wymagana zgoda obojga rodziców 

lub opiekunów na uczestnictwo w zawodach w Tarnowie – Klikowej w dniach 30.09—01.10.2017 

r., zaświadczenie o stanie zdrowia zawodnika wydane przez lekarza medycyny sportowej, 

obowiązuje ubezpieczenie NNW  



-  zawodnik może startować maksymalnie na 2 koniach, liczy się wynik lepszego, do finału wybiera 

jednego 

- ukończenie jednego z półfinałów jest warunkiem dopuszczenia do I nawrotu finału 

- ukończenie I nawrotu finału jest równoznaczne z ukończeniem Mistrzostw 

- o zwycięstwie w Mistrzostwach zdecyduje suma punktów z obu półfinałów i z obu finałów 

- do dekoracji wyjeżdżają wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli Mistrzostwa 

- do  II nawrotu finału kwalifikuje się 15 zawodników z najlepszym wynikiem po 3 konkursach, 

- zawodnika obowiązuje strój jeździecki, 

- konkurs na styl jeźdźca sędziuje jeden sędzia (w załączeniu regulamin). 

 

 

 

 

 

 

 

Zakwaterowanie w Tarnowie  

organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.  

Hotele:  

• Hotel Chemik ul. Traugutta 5 tel. (0-14) 633 23 82  

• Dom Nauczyciela ul. Słowackiego tel. (0-14) 622 07 38  

• Zajazd Pod Dębem ul. Marusarzówny 9 tel. (0-14) 626 96 20 

 • Hotel Tarnovia ul. Krakowska tel. (0-14) 621 26 71 

 • Hotel OHP ul. Mościckiego tel. (0-14) 627 38 79, (0-14) 627 30 94  

• Kemping "Pod Jabłoniami" ul. Piłsudskiego tel. (0-14) 621 51 24.  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

MISTRZOSTWA POLSKI KONI RASY HUCULSKIEJ  

W SKOKACH PRZEZ  PRZESZKODY 

Nazwa konia …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…............... 

 Nr paszportu ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…................. 

 Płeć ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

 Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

 Ojciec …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 

 Matka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 Hodowca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 Właściciel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…. 

 Zawodnik (imię, nazwisko, rok urodzenia) …………………………………………………………………………………………….................... 

 Inne informacje o koniu i zawodniku (sukcesy konia i zawodnika)................................................................................

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

Lista zakwalifikowanych koni i jeźdźców sporządzona zostanie na podstawie wyników       
z konkursów skoków z Regietowa, Białołęki, Rzeszotar, Kołaczyc, Rudawki Rymanowskiej, 
Regietowa – Dni Huculskich, z listy PZJ i WZJ. 

Listę zakwalifikowanych koni i jeźdźców podamy w dniu 18.09.2017 r.                         

Termin zgłoszenia:  19.09.2017 r. 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:  

drogą elektroniczną klikowska_ostoja@interia.pl lub na adres: 

 FUNDACJA KLIKOWSKA OSTOJA POLSKICH KONI  

33-102 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 304 



REGULAMIN KONKURSU NA STYL  JEŹDŹCA 

 

Lp Elementy podlegające ocenie Kara Uwagi 

1 Poprawienie krzyżowania lub galopu z 
niewłaściwej nogi poprzez zmianę nogi z 
przejściem do kłusa: 

 
0,5 

Każdy zakręt oceniany osobno. 

2 Krzyżowanie lub galop z niewłaściwej 
nogi: 

1 Każdy zakręt oceniany osobno. 

3 Nieregularna jazda w linii  lub w szeregu: 0,5 Każda linia i szereg oceniane są 
osobno. 

4 Błędy w skoku np. pozostanie z ciałem 
lub wyprzedzenie: 

0,5-1 Każdy skok oceniany osobno. 

5 Nadużycie bata: Elim.  
6 Ogólne wrażenie (dosiad, użycie 

pomocy, rytm, równowaga, płynność 
przejazdu, wjazd i zjazd z parkuru, 
wygląd ogólny jeźdźca i konia): 

 
0-3,5 

Nienaganny przejazd 0 pkt. 
Stosuje się oceny, co 0,5 pkt. 

7 Błędy na przeszkodach: 
a) zrzutka 
b) pierwsze wyłamanie 
c) drugie wyłamanie 
d) trzecie wyłamanie, upadek 
e) przekroczenie normy czasu 
f) przekroczenie czasu maks. 

 
4 
4 
8 

Elim. 
1 

Elim. 

 
 
 
 
 
Za każdą rozpoczętą 4 sekundę 

 

 

 


