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REGULAMIN - Propozycje 

”Szlakiem Konia Huculskiego” 
XX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej, 

oraz 
Kwalifikacja w konkursie zaprzęgowym parokonnych koni rasy 

huculskiej o Puchar Prezesa PZHKH Kryształową Kulę. 
 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid-19 ocena koni 
odbędzie się zgodnie z obowiązującymi na dzień 13.06.2021 

obostrzeniami. 
 

Data i miejsce:  
13 czerwca 2021r 
TARNÓW - "KLIKOWA", UL KLIKOWSKA 304, 
 
Organizatorzy: 

1. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie 
 
Współorganizatorzy: 

1. Fundacja "Klikowska Ostoja Polskich Koni 
2. Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego 
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
4. Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 
5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
6. Stowarzyszenie Centrum Hodowli i Promocji Koni Polski Południowej 
7. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

 

Patronat Honorowy  
1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
2. Marszałek Województwa Małopolskiego, 
3. Prezydent Miasta Tarnowa. 
4. Starosta Tarnowski 

 
Patronat medialny 

1. TVP -3 
2. Radio Kraków  
3. Hodowca i Jeździec 
4. Tarnów. net.pl  
5. Informator brzeski pl 

 
Program Czempionatu  
13 czerwca 2021 /niedziela/ Szlakiem Konia Huculskiego 
do godz. 9 00 - zwózka koni   
 
godz. 10:00 - ocena płytowa: Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia 
stawek w zależności od ilości koni zgłoszonych w danej grupie (min 4 szt. w danej 
grupie)  
 klasa I - ogierki roczne 
 klasa II - ogierki dwuletnie 
 klasa III - ogierki trzyletnie  
 klasa IV - klaczki roczne  
 klasa V - klaczki dwuletnie 
 klasa VI – klacze trzyletnie  
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godz. 15 00 – Wybór czempionów i wiceczempionów ogierów i klaczy, wybór 
najlepszego konia pokazu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. 
godz. 15 30 – Kwalifikacja w konkursie zaprzęgowym parokonnych koni rasy 

huculskiej o Puchar Prezesa PZHKH Kryształową Kulę. 
 
Sędziowie: 
Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska powołana przez organizatora w składzie 
trzy-pięcioosobowym. 
 
Komisja Rozjemcza i odwoławcza 

 Paweł Pasiut 
 

Sekretariat:  Karolina Słowik 
 
Warunki weterynaryjne:  

Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK 
oraz posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie, wpisane do paszportu.  

 Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej 
stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.  

 Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze 
wystawy. 
 
Warunki techniczne 

 Organizator zapewnia miejsca w stajni w dniach 12.06.2021r od godz.: 6:00 
do godz. 20 00. 
 
Ustala się:  

 wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 150 PLN na pokrycie kosztów 
organizacyjnych, dla członków Związku, którzy opłacili składkę 2021r., dla 
pozostałych 200 zł. (wpłatę należy dokonać do dnia  
07 czerwca 2021r. na konto Małopolskiego Związku Hodowców Konia  
w Krakowie: BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001  

 wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 200zł. Opłata za wpisowe 
przepada w przypadku nie przywiezienia konia na Czempionat;  

 Opłata za stanowisko i boksy. Ilość boksów ograniczona,  
w pierwszej kolejności dla ogierów, dla klaczy decyduje kolejność zgłoszeń.  

1. dla ogierków rocznych, dwuletnich, trzyletnich obowiązkowo boksy  
w budynku stajni - Członkowie Związku zwolnieni z opłaty, dla pozostałych 
osób 50zł., za jedną noc (dwie noce 100zł.), 

2. dla klaczy rocznych, dwuletnich, trzyletnich (boks) Członkowie Związku 
zwolnieni z opłaty, dla pozostałych osób 50zł., za jedną noc (dwie noce 
100zł).  

3. Stanowisko, Członkowie Związku zwolnieni z opłaty, dla pozostałych osób 
30zł., za jedną noc. 

 siano, owies, należy zabezpieczyć we własnym zakresie. 
Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym należy przesyłać na adres: 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie 
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków 

klapcia_mzhk@wp.pl 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 04.06.2021r . 

 
Zakwaterowanie w Tarnowie– organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc 
noclegowych.  
Hotele: 

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

Możliwość rozbicia namiotu na terenie obiektu "Klikowa" 
 
Zasady organizacyjne i system sędziowania  

1. We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy 
huculskiej urodzone w Polsce, zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców 
Koni, spełniające warunki wpisu do księgi głównej koni rasy huculskiej. 

2. Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie 
w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub 
informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub 
wskazywać jego właściciela.  

3. Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich 
wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów 
zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć 
w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem. 

4. Wszystkie konie roczne muszą być prezentowane w kantarach 
skórzanych lub parcianych 

5. Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane 
w ogłowiach z wędzidłem.  

6. Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, 
niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu 

7. Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego 
pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu. 

 
Regulamin „Szlakiem Konia Huculskiego” 

ZASADY OCENY I POKAZU KONI  
 

1. Oceny koni dokonuje trzy osobowa Komisja Sędziowska. 
 

A. We wszystkich klasach konie pokazywane są w ręku - w stępie i kłusie oraz w 
pozycji „stój” 

B. Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:  

 ogierki roczne - I klasa 

 ogiery dwuletnie - II klasa 

 ogierki trzyletnie - III klasa 

 klaczki roczne - IV klasa  

 klacze dwuletnie - V klasa  

 klacze trzyletnie - VI klasa  
 

2. Katalog sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane koni przekazane 
przez Okręgowe Związki Hodowców Koni oraz indywidualnych wystawców. 
Katalog zawiera następujące dane o koniu:  

a.  numer katalogowy,  
b. nazwa konia,  
c.  płeć,  
d. dokładna data urodzenia,  
e.  maść,  
f.  rodowód konia,  
g.  hodowca,  
h. właściciel - wystawca.  
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3. Konie pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu 
pokazowym według poniższego schematu: 

 

 
1. Komisja Sędziowska  
2. Pokaz koni na stój  
3. Pokaz konia w ruchu  

 
4. Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska:  
 

1. ocenie podlega: typ, poprawność budowy, ruch, kondycja, pielęgnacja, 
 przygotowanie do pokazu; 
2. ocena prowadzona jest oddzielnie dla klaczy i ogierów, 
3. w ocenie indywidualnej konia stosuje się skalę ocen od 1 do 10 pkt (co  0,5 
pkt.) (10 pkt. ocena wybitna). 

 

Skala ocen:   

10 pkt. - doskonała 5 pkt. - mierna 

9 pkt. - bardzo dobra 4 pkt. - niedostateczna 

8 pkt. – dobra 3 pkt. - prawie zła 

7 pkt. - zadawalająca 2 pkt. – zła 

6 pkt. – dostateczna 1 pkt. - bardzo zła 

 
Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie 

równocześnie ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie 
średnia punktów przyznanych przez co najmniej trzech sędziów. 

W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje 
najwyższa ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również 
pokrywała się u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje 
wyższa ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o 
przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy. 

Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie 
Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do 
publicznej wiadomości wyniki oceny. 

 
5. Wybór Czempiona  
 
Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co 
najmniej 5 szt. Komisja Sędziowska może wyłonić Czempiona  
i Wiceczempiona wystawy oddzielnie dla ogierów i klaczy.  
Czempion i wiceczempion ogierów/klaczy rocznych, dwuletnich, trzyletnich 
 – wybrany jest spośród ogierów/klaczy, które zajęły od I -III miejsca  
w każdej klasie osobno. Ogiery i klacze, które zakwalifikowały się do czempionatu 
zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc  
w swoich klasach. 

Czempion ogierów/klaczy: rocznych, dwuletnich, klaczy trzyletnich 
 – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego głosowania 
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spośród ogierów/klaczy, które zajęły od I-III miejsca w klasie. Wiceczempiona 
ogierów/klaczy Komisja wybiera spośród pozostałych ogierów/klaczy 
zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu.  

 

WYBÓR  Najlepszego Konia Pokazu  
W wyborze Najlepszego Konia Pokazu biorą udział konie: czempion ogierów 
rocznych, czempion ogierów dwuletnich, czempion klaczy rocznych, czempion klaczy 
dwuletnich i czempion klaczy trzyletnich.  
Sędziowie drogą pisemnego głosowani spośród zakwalifikowanych koni wybierają 

Najlepszego Konia Pokaz.  
 
W przypadku zgromadzenia min. 10 źrebiąt (rocznych i dwuletnich), odbędzie 
się premiowanie koni wg regulaminu PZHK, (zgodnie z regulaminem z premii 
hodowlanych mogą korzystać tylko członkowie opłacający regularnie składki 
członkowskie) 
 
Flot's i dyplom przewidziane są dla wszystkich koni biorących udział wystawie.  
Uwaga: Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych 
ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich z 
organizatorem. zdesperowana  
 
Zdrowie 
Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli 
i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie 
na ból. 
 
Okrucieństwo 
Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub 
zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i 
stajen w każdym czasie. 
 

Nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie 
transportu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się do 
zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy. 

 


