
   
 

                                                                                                                  
PROPOZYCJE 

udziału w polowej zasadniczej próbie zasadniczej  

koni rasy konik polski  

26 kwietnia 2023 r . 

 

Organizatorzy 
 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie 

Urząd Miasta I Gminy Oleszyce  

Termin  
 

26 kwietnia 2023 r. (środa ) 

Miejsce  
 

Oleszyce –Stadion Sportowy 

Podłoże 
 

ziemne utwardzone 

Wiek koni  
 

ukończone 3 lata 

Płeć 
 

Ogiery i klacze 

Rodzaj próby 
 

wierzchowa i zaprzęgowa 

Wariant próby 
 

dystansowa 

 
 Szczegółowy regulamin próby opisany  jest w programie  hodowli koni rasy  konik polski  

www.pzhk.pl  

Program  godzinowy 

do godz.08.00 
 

przywóz koni 

godz. 08.30 
 

Odprawa techniczna 

godz.09.00 
 

próba wierzchowa 

godz.12.00 
 

próba zaprzęgowa 

godz.14.00 
 

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

 

 Zgłoszenie udziału w próbie należy przesłać na załączonym formularzu wyłącznie na 

adres emaliowy lub listownie do OZHK w Rzeszowie w terminie do 11 kwietnia 2023r. 

(poniedziałek) lub do wyczerpania  limitu miejsc.  Zawodnik w próbie wierzchowej 

może startować maksymalnie na 3 koniach .Ze względów organizacyjnych  liczba koni w 

próbie  ograniczona jest do 12 koni. 

http://www.pzhk.pl/


   
 

Warunki uczestnictwa 

1.   Opłata organizacyjna od konia w próbie- 80 zł (płatna na odprawie technicznej) 

2.  
 

Opłata za poddanie ogiera ,klaczy próbie  50 zł /konia 

3.  
 Konie  na próbę należy dowieźć własnym transportem, zabierając paszę treściową, 

wiadro do pojenia oraz  środki do pielęgnacji 

4.  
 

Zaleca się  szczepienie p/grypie  min. szczepienie podstawowe (2 dawki) 

5.  

 Zawodnicy  zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o braku przeciwskazań do 

uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej  lub 

wolnej praktyki  - do udziału w próbie w dniu 24 września br. 

6.  
 W przypadku niepełnoletnich zawodników  wymagana jest pisemna zgoda  obojga 

rodziców /opiekunów  prawnych na start w próbie dzielności w dniu 26 kwietnia  br. 

7.  
 Zawodników obowiązuje posiadanie  pełnego ubezpieczenie NNW na czas udziału w 

próbie. 

8.   Wystawcy  koni proszenie są o  przygotowanie  numerów kont.  

Organizatorzy zabezpieczają 

   Zadaszone stanowiska i uwiązy dla koni na czas próby 

   Opiekę weterynaryjną  

   Trofea za zajęcie I, II, III miejsca w próbie . 

   Flo i dyplomy  dla wszystkich uczestników 

  

 Premie pieniężne  za zaliczenie próby z wynikiem  pozytywnym, rozdzielone będą  

zgodnie z Funduszem  Hodowlanym PZHK/jeżeli zostanie zatwierdzony przez Zarząd 

PZHK 

Organizator prosi o bezwzględne  dostosowanie się  do obowiązujących zasad organizacji zawodów  oraz 

zachowanie porządku  i bezpieczeństwa  podczas trwania całej próby 

 

Jednocześnie  OZHK w Rzeszowie  przypomina, że klacze rasy konik polski  wpisane do Księgi po  15 marca 

2016 roku  i uczestniczące w programie  ochrony  muszą zaliczyć  próbę dzielności  do końca roku 

kalendarzowego , w którym kończą 7 lat. Klacze wchodzące do programu po raz pierwszy muszą mieć 

zaliczoną próbę z wynikiem pozytywnym . 

 

W razie pytań i wątpliwości  prosimy o kontakt  z Biurem OZHK w Rzeszowie   tel. 17 85 274 94. 

W załączeniu  formularz  zgłoszeniowy  

                                                                                                                                                      Marek Gibała  

Dyrektor OZHK Rzeszów 

 


