
Zasady rozgrywania zawodów eliminacyjnych  
i prób dzielno ści z udziałem koni rasy huculskiej w 2016 r.  

 
 
 

1. Terminy i miejsca rozgrywania zawodów eliminacyjnych oraz prób dzielności należy 
zgłaszać do PZHK za pośrednictwem Okręgowych / Wojewódzkich Związków 
Hodowców Koni. Zgłoszenie musi zawierać deklarację spełnienia minimalnych 
warunków: 
� maksymalna liczba koni do przyjęcia na zawody, warunki stajenne; 
� zabezpieczenie medyczne, weterynaryjne; 
� obsługa techniczna oraz biurowa; 
� warunki noclegowe oraz żywieniowe; 
� rodzaj terenu i podłoża, z zaznaczeniem względnej różnicy poziomów; 
� zakres ubezpieczenia zawodów. 

 
 

2. Zawody rozgrywane są w oparciu o propozycje przygotowane wspólnie przez 
organizatorów (OZHK/WZHK, gospodarza imprezy). 

 
OZHK/WZHK jest zobowiązany do przesłania propozycji do Biura PZHK (wersja 

elektroniczna) najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem imprezy. 
 
 

3. Propozycje zawodów powinny zawierać: 
� termin, miejsce i rodzaj zawodów; 
� składy Komisji: sędziowskiej i weterynaryjnej; 
� program zawodów uwzględniający m.in.: odprawę techniczną, formę 

obowiązkowego przeglądu weterynaryjnego, rodzaje konkursów i prób; 
� zabezpieczenie zawodów (obsługa techniczna, opieka medyczna, 

ubezpieczenie organizatorów od OC); 
� czas trwania zawodów (jeżeli liczba zgłoszonych koni przekroczy 45 to 

zawody muszą być dwudniowe; min. liczba koni zgłoszonych do zawodów 
eliminacyjnych to 10 szt.!); 

� termin zgłaszania i kryteria przyjmowania koni do zawodów; 
� formularz zgłoszeniowy wraz z numerem PESEL zawodnika; 
� wymogi i warunki uczestnictwa dla zawodników i ekip; 

∗ Aktualne orzeczenie lekarskie; 
∗ Zgoda rodziców lub opiekunów; 
∗ Ubezpieczenie NNW; 

� warunki dla koni; 
� wymagane opłaty; 
� charakterystyka terenu i podłoża (określenie względnej różnicy wzniesień); 
� „Kodeks postępowania z koniem” – dobrostan. 

 
 

4. Organizator zapewnia przygotowanie katalogu koni, trasy i przeszkód zgodnie 
z obowiązującym regulaminem i ustaleniami gospodarza ścieżki, zabezpiecza 
również biuro zawodów i sędziów przeszkodowych. W zawodach eliminacyjnych 
organizator zobowiązany jest zabezpieczyć profesjonalny pomiar czasu z użyciem 
fotokomórki wraz z wyświetlaczem. 



 
 

5. Warunki udziału i prezentacji koni w konkursach (należy umieścić w propozycjach 
zawodów!): 

� ocena płytowa: klacze, ogiery oraz wałachy – klasyczne ogłowie wędzidłowe 
(wędzidło zwykłe); 

� próba terenowa (ścieżka, próba kondycyjna): klasyczny rząd jeździecki; 
� kiełzno zwykłe, pojedynczo lub podwójnie 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. 
 
 

6. Komisja sędziowska nadzoruje przebieg konkursów zgodnie z obowiązującymi 
regulaminami, sporządza i podpisuje protokół oraz podaje do publicznej 
wiadomości ostateczne wyniki zawodów. OZHK / WZHK ma obowiązek przekazać 
ostateczne wyniki zawodów (zgodnie ze wzorem) uczestnikom i PZHK w terminie 
do 7 dni po ich zakończeniu. W wynikach uwzględnia się kolejno: konie, które 
ukończyły konkurs, w kolejności zajętych miejsc, następnie eliminacje, rezygnacje, 
dyskwalifikacje. 

 
 
7. Zapisy niniejszego regulaminu mają służyć sprawnemu przygotowaniu i 

przeprowadzeniu zawodów z udziałem koni huculskich w 2016 roku. 


