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XIII Galicyjski 

Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi – Propozycje 

Ujanowice 24 lipiec 2022r. -Teren boiska sportowego 

 
 

Organizatorzy:  

 Urząd Gminy Laskowa 

 Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie 

 Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego  

 Amatorski Klub Sportowy Ujanowice 

 Terenowe Koło Hodowców Koni w Brzesku 
 

Współorganizator: 

 Starostwo Powiatu Limanowskiego 
 

Patronat Honorowy: 

 Wojewoda Małopolski - Łukasz Kmita 

 Starosta Powiatu Limanowskiego – Mieczysław Uryga 

 Wójt Gminy Laskowa – Piotr Stach 
 

Patronat medialny 

1. TVP -3 Kraków 

2. Radio Kraków 3 

3. Hodowca i Jeździec 

4. Informator Brzeski 

5. TV 28 

 

Miejsce i termin imprezy  

 Boisko sportowe: Ujanowice 24.07.2022r. 

 

Program zawodów: 

 

Niedziela: 24 lipiec 2022r. 

 Do godz.9 30 zwózka koni 

 od godz.10 00 do 11 30 zapisy do konkursu powożenia 

 

godz. 13 00 Uroczyste otwarcie  

Konkurs zręczności powożenia 

Konkurs zaprzęgów z terenu Gminy Laskowa i przylegających 

miejscowości 
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Konkurs zaprzęgów parokonnych koni rasy huculskiej do 

„Kryształowej Kuli” PZHKH 

Furmanka w Lesie  

Pokaz niespodzianka 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

godz. 19 00 plenerowa zabawa taneczna  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

Informacja o zmianach w programie będzie zamieszczona w formie komunikatu 

na stronach organizatorów. 

 

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy) 

 Konkurs zaprzęgowy– konie 4 letnie i starsze. 

Wiek zawodników: 

1. Ukończone 12 lat (niepełnoletni powożący w konkursach zaprzęgowych  

z pełnoletnim luzakiem lub niepełnoletni luzak z pełnoletnim powożącym). 

2. Zawody zaprzęgowe zostaną przeprowadzone wg przepisów PZJ. 

3. Obowiązuje limit zgłoszeń koni do konkursu (35 zaprzęgów). 

4. Konkurs zręczności powożenia w dniu 24 lipca 2022r. dla koni małych 

rozgrywany na zasadach konkursu zwykłego jest konkursem otwartym, 

dopuszcza się dodatkowo pary biorące udział w rywalizacji o Kryształową Kulę.  

5. Organizator nie dopuszcza w tym konkursie możliwości zamiany luzaka  

z powożącym. 

6. Konie mogą startować tylko 1 raz. 

7. Obowiązuje paszport konia, wymagane szczepienia przeciwko grypie (min. 

bazowe/, podane minimum 2 dawki szczepionki!) z wpisem w paszporcie, 

Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie 

zostaną dopuszczone do udziału w zawodach. 

8. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem w ustalonym czasie, 

zabierając paszę treściwą, żłób, wiadro do pojenia i uwiąż na stanowisko. 

9. Konie muszą być klinicznie zdrowe, bez objawów chorobowych. 

10. Dla niepełnoletnich zawodników w konkursach sportowych będzie 

wymagane: zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo 

w zawodach w dniu 24 lipiec 2022r. w Ujanowicach. 

11. Wszystkich zawodników i luzaków startujących w konkursach 

sportowych obowiązuje zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 

medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

12. Obowiązuje odpowiednia pielęgnacja koni i schludny ubiór prezentera. 

13. W konkursie zręczności obowiązuje kask. 

14. Obowiązuje ubezpieczenie NNW dla wszystkich zawodników i luzaków 

startujących w konkursach sportowych.  

 

Skład komisji sędziowskiej:  
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 Sędzia główny: Andrzej Goraus, Zenon Podstawski. 

Zgłoszenia koni biorących udział w zawodach prosimy przesyłać do dnia  

18 lipca 2022 r. Ilość zaprzęgów ograniczona do 35 szt. (decyduje kolejność 

zgłoszeń) 

Małopolski Związek Hodowców Koni  

 ul. Konrada Wallenroda 59/104 

30-867 Kraków 

tel 12 657-02-25 lub e-mail- klapcia_mzhk@wp.pl 

 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK 

oraz posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie, wpisane do paszportu.  

2. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej 

stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii. 

3. Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze 

wystawy. 

4. 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.  

Organizatorzy proszą 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. 
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V. Organizatorzy zachęcają wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 

stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich 

aspektów współpracy z koniem. 

 

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas 

trwania całej imprezy. 

Teresa Pracuch 

Dyrektor MZHK Kraków 


