
Kwalifikacyjna do V Mistrzostw Polski Koni 

Rasy Huculskiej - Propozycje 

Klikowa 2 lipca 2022r. 
 

Data i miejsce : 

2 lipca 2022 -  Tarnów, ul. Klikowska 304 

 

Organizator: 

1. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie 

2. Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni  

 

Współorganizator: 

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
2. Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
4. Stowarzyszenie Centrum Hodowli i Promocji Koni Polski Południowej 
5. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
6. Instytut Zootechniki – PIB  
7. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

Patronat Honorowy: 

1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2. Marszałek Województwa Małopolskiego 

3. Prezydent Miasta Tarnowa 

 

Patronat medialny 

1. Hodowca i Jeździec 
2. Tarnów.net.pl  
3. Informator Brzeski 
4. Super Galicja  

 

Program zawodów: 

 

Sobota  2 lipca 2022 

 do 8.00 - Zwózka koni  

 8 30 – Odprawa techniczna 

 9 00 – Ocena płytowa. 

 13 00 – Ścieżka huculska Kwalifikacyjna do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.  

 16 00 – Ścieżka huculska dla juniorów (od 10-14 lat) 

 16 30 – Ścieżka dla dzieci (od 6- 9 lat) 

 17 00 – Amatorski Konkurs zręczność powożenia zaprzęgami konnymi hc 

 18 00 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

Informacja o zmianach w programie będą zamieszczone w formie komunikatu 

na stronach organizatorów. 



 

ędziowie:  

1. Marek Gibała, 

2. Andrzej Goraus 

3. Teresa Pracuch 

 

 Gospodarz ścieżki – Andrzej Goraus 

 Komisja Rozjemcza i Odwoławcza – Paweł Pasiut  

 

Sekretariat: 

 Karolina Słowik 

 Maria Żarnovska 

 Monika Krawczyk 

 

Prowadzenie pokazu: 

 Andrzej Goraus 

 

Lekarz weterynarii zawodów:  

 Jacek Jakubek 

 

Podłoże: trawiaste i częściowo piaszczyste 

 

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy)  

 w Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej (płyta + ścieżka), konie 4 letnie 

(ukończone 48 miesięcy) i starsze (warunek zaliczona próba dzielności, 

 w konkursie zręczności powożenia zaprzęgami konnymi (ukończone 36 miesięcy). 

 

Warunki udziału i prezentacji koni w konkursach 

 ocena płytowa: klacze, ogiery oraz wałachy – klasyczne ogłowie wędzidłowe 

(wędzidło zwykłe); 

 ścieżka kwalifikacyjna - klasyczny rząd jeździecki; 

 kiełzno wędzidłowe, 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. 

Dopuszcza się klacze źrebne do 5 miesiąca ciąży. 

Wiek zawodników: 

 

 Kwalifikacje - ukończone 12 lat (ścieżka kwalifikacyjna do Mistrzostw Polski Koni 

Rasy Huculskiej). 

 Konkurs zręczności w powożeniu - min. 16 lat jedna osoba na bryczce musi być 

pełnoletnia  

 Ścieżka huculska dla juniorów (ukończone 10 lat  do 14 lat)  



 Ścieżka huculska dzieci (ukończone 6 lat do 9 lat) (przejazd z opiekunem) 

KONKURSY Ocena płytowa 

 

1. Specjalistyczna Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych pod nazwą  

Wybór czempiona i wiceczempiona. 

Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w klasie wynosi co najmniej 5 szt. Komisja 

oceny wybiera czempiona i wiceczempiona każdej klasy osobno dla ogierów i klaczy. 

Czempion i wiceczempion wybierany jest spośród ogierów/klaczy, które zajęły od I-III 

miejsca. Ogiery i klacze, które zakwalifikowały się do czempionatu zostaną wyprowadzone 

na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.  

Czempion ogierów/ klaczy – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą 

pisemnego głosowania spośród koni, które zajęły od I- III miejsca w klasie. 

Wiceczempiona Komisja wybiera spośród pozostałych koni zakwalifikowanych do 

czempionatu, znajdujących się na placu. 

Nagrody Finansowe 

 za tytuł Czempiona: - 600 zł 

 za tytuł Wiceczempiona: - 300zl 

 

Ścieżka huculska  

Konkurs kwalifikacyjny rozegrany zostanie zgodnie Regulaminem Mistrzostw Polski koni 

rasy huculskiej (dostępny na stronie www.pzhk.pl) 

 

Konkurs w powożeniu zaprzęgami konnymi zostanie przeprowadzony wg przepisów 

PZJ 

Zgłoszenia koni biorących udział w zawodach prosimy przesyłać najpóźniej  

do dnia 20 czerwca 2022r. 

Małopolski Związek Hodowców Koni  

ul. Konrada Wallenroda 59/104 

30-867 Kraków 

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

 

Warunki uczestnictwa: 

Ustala się:  

 Wszyscy wystawcy muszą mieć podpisaną umowę o ocenę wartości użytkowej 

koni oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z właściwym 

W/OZHK (brak podpisanej umowy uniemożliwi ocenę koni). 

 Organizator ogranicza liczbę koni maksymalnie do 45 szt. Liczy się kolejność 

zgłoszeń koni. 

 wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 150 PLN na pokrycie kosztów 

organizacyjnych, dla członków Związku, którzy opłacili składkę 2022r., dla 

pozostałych 200 zł. (wpłatę należy dokonać najpóżniej do dnia 20 czerwca 2022r. 

na konto Małopolskiego Związku Hodowców Konia w Krakowie:  

BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001  

 Opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia konia na 

Czempionat. 

 Opłata za stanowisko i boksy. Ilość boksów ograniczona, w pierwszej kolejności 

boksy: dla ogierów. 

mailto:klapcia_mzhk@wp.pl


1. Dla klaczy, członkowie Związku zwolnieni z opłaty, dla pozostałych osób 50zł., za 

jedną noc (dwie noce 100zł.), 

2. siano, owies, należy zabezpieczyć we własnym zakresie. 

3. Zgłoszenie zostaje zaakceptowane jedynie po dokonaniu pełnej kwoty za 

wpisowe do dnia 20 czerwca 2022r. 

4. Istnieje możliwość przyjazdu z końmi w dniu 2.01.2022 od godz. 16:00 do 

godz. 21:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z Fundacją Klikowska Ostoja 

Polskich Koni w Klikowej z Panem Damianem Szeleść 607 957 218. 

 

Konie na zawody należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na 

okres 2 dni, siano i słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Słoma będzie 

zabezpieczona nieodpłatnie. Istnieje możliwości zakupu siana 1 kostka za 15 zł. 

 

Ścieżka huculska dla dzieci : trasa : 5 przeszkód, przeszkody pokonywane stępem bądź 
kłusem ( drewniane obowiązkowo stęp). Koń prowadzony przez opiekuna bądź opiekun 
idzie przy koniu. Wymagane: zgoda obojga rodziców, ubezpieczenie  
 

1. Konie muszą być klinicznie zdrowe, bez objawów chorobowych, nie mogą być 

nosicielami wirusów i muszą pochodzić ze zdrowych stad– wymagane 

zaświadczenia lek.-wet. lekarza wolnej praktyki. Muszą być szczepione przeciwko 

grypie (wpis do paszportu) według następującego schematu: 

a. 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. 

b. 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. 

c. koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć 

potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe.  

 

UWAGA: Transporty koni bez wymaganych dokumentów nie zostaną wpuszczone 

na teren Zawodów, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i 

umieszczone w stajniach 

 

2. Uwaga! Ocena stanu zdrowia koni oraz czystości chodów przeprowadzona 

zostanie przez Komisję Weterynaryjną podczas oceny płytowej.  

3. Zawodników startujących w konkursach wierzchowym obowiązuje twarde nakrycie 

głowy z trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie . 

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.  

5. Zawodników obowiązuje posiadanie, pełnego ubezpieczenia NNW na czas 

udziału w zawodach (podczas zawodów nie będzie można dokonać 

ubezpieczenia NNW). Nie będzie możliwości zakupu polisy NNW  

w miejscu zawodów.  

6. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) 

obowiązkowa! 



 

Organizator zabezpiecza: 

 opiekę medyczną, weterynaryjną  

 flo dla koni oraz trofea dla zwycięzców w poszczególnych konkursach. 

 nie pośredniczymy w rezerwacie noclegów, istnieje możliwość rozłożenia namiotów. 

 

Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub 

szefów ekip w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub 1/2 godz. po zakończeniu danej 

konkurencji rozpatrywać będzie powołana w tym celu komisja odwoławcza. Warunkiem 

zgłoszenia protestu jest wpłata 100 zł. na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli 

protest zostanie oddalony. 

W przypadku zgłoszenia zmian na ustalonych listach startowych pobierana będzie 

opłata dodatkowa w wysokości 50 PLN (dotyczy również wycofania konia 

zawodnika). 

 

7. Wszystkich zawodników i luzaków (dot. zaprzęgów) startujących  

w konkursach sportowych obowiązuje zaświadczenie o stanie zdrowia wydane 

przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

(WERSJA PAPIEROWA). 

8. 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.  

9. Rozprężalnia otwarta jest na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem danego 

konkursu i znajduje się w miejscu oznaczonym napisem „ROZPRĘŻALNIA”. 

Zabrania się rozprężania koni w innym miejscu niż wyznaczone.  

10. Organizator informuje, że psy będące własnością lub pozostające pod opieką 

zawodników, właścicieli lub członków ekip nie będą wpuszczane na teren 

rozgrywania zawodów i stajni. 

11. W miejscu wyznaczonym do mycia koni może przebywać tylko koń, zawodnik i 

luzak.  

12. Od chwili przyjazdu na zawody obowiązuje całkowity zakaz jeżdżenia po 

trasie i przeszkodach ścieżek- złamanie zakazu dyskwalifikuje całkowicie z 

zawodów zawodnika i konia. 

13. Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas 

trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania 

jak najlepszych wyników. 

 

Zakwaterowanie w Tarnowie– organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc 
noclegowych w hotelach: 

 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.  

Możliwość rozbicia namiotu na terenie obiektu "Klikowa. 
 



W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Biurem MZHK 

w Krakowie tel. 12/657-02-25;  

 

Propozycje dostępne na stronie MZHK w Krakowie www. ozhk.pl. oraz www. huculy.com. 

pl.www. pzhk.pl, www.pzhkh.org.pl, 

Regulamin kwalifikacji do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej znajduje się na 

stronie internetowej www. pzhk.pl., www.ozhk.pl  

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 

1. 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. 

2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział 

w zawodach. Odnosi się to tak że do podawania leków i środków medycznych, 

zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do 

przypadków nadużywania pomocy.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Organizatorzy zachęcają wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 

stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich. 

 

Dyrektor MZHK w Krakowie 
       mgr inż. Teresa Pracuch 
 

http://www.pzhkh.org.pl/

