
 
 
 

HUBERTUS REGULAMIN– Propozycje 

Klikowa 6 listopada 2021 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid-19 Hubertus odbędzie się zgodnie z 

obowiązującymi obostrzeniami na dzień 6 listopad 2021. 
 

Organizator: 
 Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie 

 Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni 
 

Współorganizator: 
 Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych 

 Stowarzyszenie Centrum Hodowli i Promocji Koni Polski Południowej. 
 Uczniowski Klub Sportowy Ostoja Klikowa z siedzibą w Tarnowie 

 
Patronat Honorowy: 

 Marszałek Województwa Małopolskiego 

 Prezydent Miasta Tarnowa 
 

Patronat Medialny: 

 Informator Brzeski 

 Hodowca i Jeździec 

 tarnow.net.pl 

 Super Galicja 
 

Data i miejsce: 

 6 listopada 2021 – Tarnów, Klikowa ul. Klikowska 304



Program zawodów: 
 do godz:10:00 - przyjazdy ekip (składanie dokumentacji) 

     godz. 11:00 - Amatorski Konkurs Skoków przez przeszkody 

     godz. 12:30 - Amatorski Konkurs zręczności powożenia zaprzęgami konnymi 

     godz. 14:00 - Pogoń za lisem "Gonitwa Hubertusowa" 
 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie imprezy

 
Podłoże: 

 trawiaste i częściowoziemne 
 

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy) 

 w konkursach mogą uczestniczyć konie które ukończyły 3 lata 

 

Obsada Sędziowska: 

 Andrzej Goraus 

 Zenon Podstawski 

 Teresa Pracuch 
 

Komisja Weterynaryjna: 
 lek. wet. JacekJakubiak 

 
Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesyłać na załączonym formularzu  
w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2021 r. wyłącznie na adres 



 
 

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

 tel.12/657-02-25, email: zarnovska_mzhk@wp.pl  
 

1. Ze względów organizacyjnych maksymalna ilość koni biorących udział w Hubertusie 
została ograniczona (liczy się data zgłoszenia)  
 Amatorski konkurs skoków przez przeszkody – 20 koni, 
 Amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami konnymi – 15 zaprzęgów 
 Pogoń za lisem "Gonitwa Hubertusowa” 
 

2. Konie na zawody należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą, 
siano i słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną 
zwrócone. 

3. warunki uczestnictwa: opłata organizacyjna od konia wynosi 100 PLN, (opłatę 
wpisową prosimy uregulować do dnia 5 listopada 2021r. na konto Fundacji 
Klikowska Ostoja Polskich Koni: PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 

4. Od uczestników wymaga się zawarcia stosownego, pełnego ubezpieczenia NNW na 
czas udziału w zawodach. 

5. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie obraku przeciwwskazań 
do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność 
badań dla wszystkich grup wiekowych 6 miesięcy) lub zaświadczenie od lekarza 
rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach jeździeckich w Tarnowie - 
Klikowej w dniu 6 listopada 2021r 

6. Wiek zawodników min. 14 lat. 
7. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat organizator wymaga pisemnej zgody obojga 

rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach z zaznaczeniem 
dokładnej nazwy i daty zawodów. 

8. Konie nie mogą być nosicielami wirusów i muszą pochodzić ze zdrowych stad. Muszą być 
szczepione przeciwko grypie (wpis do paszportu) według następującego schematu: 

 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. 

 szczepienie przypominające – co najmniej 12 miesięcy od ostatniego 
szczepienia żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 
na 7 dni przed przybyciem na zawody  

 
9. Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone  

w paszporcie minimum szczepienie podstawowe. 
 
Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie zostaną 
dopuszczone do udziału w zawodach 
 

Do dyspozycji uczestników podczas Hubertusa będzie: lekarz, weterynarz. Powstałe koszty 
ponoszą uczestnicy. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na czas próby dzielności. 

 

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po telefonicznym ustaleniu | 

z Panią  Małgorzatą Bacą. 796-084-015 

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

 

Dyrektor MZHK w Krakowie 
mgr inż. Teresa Pracuch 

mailto:zarnovska_mzhk@wp.pl

