
OGÓLNE WARUNKI I ZASADY ORGANIZACYJNE 

„Z HUCUŁEM NA MAZURY” 

FILICE 29.06.2019 R. 

Organizator: 

● Stajnia Koni Filiczanka – Zbigniew Kowalkowski 

● Polski Związek Hodowców Koni 

● Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego 

● Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie 

Patronat honorowy: 

● Starosta Powiatu Działdowskiego 

● Wójt Gminy Działdowo 

Miejsce i termin imprezy: 

● 13-200 Działdowo, Filice 

● 29.06.2019 r. 

Program zawodów: 

Piątek 28.06.2019 r. 

●otwarcie stajni od godz. 14.00 

● przegląd weterynaryjny 17.30 

● obejście trasy ścieżki ( obowiązkowe dla jeźdźców i sędziów przeszkodowych ) – 19.00 

● obowiązkowa odprawa techniczna 20.00 

Sobota 29.06.2019 r. 

● 8.30-12.00 ocena płytowa  

● 12.30 próba dzielności 

● 14.00 kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

Informacje o zmianach w programie będą zamieszczone w formie komunikatu 

na stronach organizatorów. 

Podłoże : 

● trawiasto-piaszczysto-żwirowe. 

Wiek koni: 

● Próba dzielności ukończone 36 m-cy 

● Kwalifikacja - konie 4 letnie (ukończone 48-m-cy i starsze) 

● Dopuszcza się udział klaczy źrebnych do 6 m-ca 

Warunki udziału i prezentacji koni w konkursach 

● ocena płytowa: ogiery, klacze oraz wałachy - klasyczny rząd jeździecki; 

● próba terenowa (ścieżka) 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 2 razy w różnych konkursach. 

Wiek zawodników: 

● Kwalifikacje - ukończone 10 lat 

● Próba dzielności - ukończone 10 lat 

Skład komisji sędziowskiej: 

● Sędzia główny: Marek Gibała 

● Sędzia: Paulina Peckiel 

● Sędzia: Jarosław Skoczkowski 

Skład komisji odwoławczej: 

● Sędzia: Kamila Bejnar 

● Sędzia: Katarzyna Pryszlak 

Skład komisji weterynaryjnej: 

● Lekarz weterynarii zawodów: Anna Gesek. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie. 

 

UWAGA:  

1. Konie, których właściciele nie mają podpisanej umowy z (właściwym Wojewódzkim/Okręgowym Związkiem 

Hodowców Koni) na ocenę wartości użytkowej i hodowlanej oraz dokonywaniu czynności zootechnicznych nie 

będą mogły zostać ocenione. 

 

 

 

 

 



Zgłoszenia koni biorących udział w zawodach prosimy przesyłać do dnia 14 czerwca 2019 r. 

Warmińsko -Mazurski Związek Hodowców Koni 

10-044 Olsztyn ,ul. Niepodległości 53/55 

tel./fax 89 535 95 81 

e-mail: konie_olsztyn@tlen.pl 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Obowiązuje paszport hodowlany konia z ważnymi szczepieniami: 

1. Opłaty 

● Wpisowe dla W-MZHK w Olsztynie ( próba i kwalifikacje ) – 50zł. 

● Opłata za zasadniczą próbę dzielności dla W-MZHK (ścieżka huculska ) – 50 zł klacz i 100 zł. ogier 

● Opłata za boks-stajnia polowa - 150,00 zł.- przyjmuje Stajnia Filiczanka,- wpłaty należy dokonać na nr konta:      

    20 2490 0005 0000 4004 4841 0602 w nieprzekraczalnym terminie do 14.06.2019 r. Brak wpłaty skutkuje  

  nie przyjęciem zgłoszenia 

 

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

okres 1 dnia, siano i słoma będą zabezpieczone nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną 

zwrócone. 

 

3. Konie nie mogą być nosicielami wirusów i muszą pochodzić ze zdrowych stad. 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. 

Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie zostaną 

opuszczone do udziału w zawodach. 

 

4.Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów 

konnych wystawionych przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego, ważność badań dla wszystkich grup 

wiekowych 12 miesięcy (dotyczy zawodników biorących udział w kwalifikacjach i konkursach sportowych lub 

zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach jeździeckich w Filicach w dniu      

29 czerwca 2019 r. (dotyczy tylko zawodników biorących udział w próbie dzielności). 

 

5. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat organizator wymaga pisemnej zgody od obojga rodziców lub prawnych 

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

 

6. Jeden zawodnik może wystartować na maksymalnie 4 koniach w danym konkursie. 

 

7. 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.  

 

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

 

8. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) obowiązkowa! 

 

Organizator zapewnia: 

● miejsce w stajni - boksy wraz z sianem i słomą, 

● opiekę medyczną i weterynaryjną, 

● podczas zawodów podkuwacz, 

● flo dla koni oraz puchary i nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach. 

 

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. 

 

Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub szefów ekip należy składać wyłącznie na 

piśmie w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub ½ godz. po wywieszeniu wyników z danej konkurencji. Protesty rozpatrywane 

będą przez powołaną w tym celu Komisję odwoławczą. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wpłata 100 zł. na rzecz 

organizatorów, która przepada jeżeli protest zostanie oddalony.  

 

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom 

zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z biurem 

W-MZHK w Olsztynie 89 535 95 81. 

 



Regulamin ścieżki huculskiej – zasadniczej próby dzielności obowiązuje jak w programie hodowlanym (szczegóły na 

stronie internetowej: www.pzhk.pl ) 

Regulamin kwalifikacji do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej znajduje się na stronie internetowej www.pzhk.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 

 

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. 

 

V. Organizatorzy zachęcają wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 

umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pzhk.pl/


 

 

Szczegółowy regulamin ścieżki huculskiej 
§ 1 

1. Ścieżka huculska rozgrywana jest na dystansie od 1500 do 2000 m na 16 przeszkodach.  

Dokładny dystans, tempo, norma czasu, kolejność przeszkód oraz punkty bonifikacyjne  

Za prawidłowe pokonanie przeszkód podawane są przez Komisję Sędziowską na odprawie  

technicznej przed rozgrywaną konkurencją, po uwzględnieniu konfiguracji terenu, rodzaju    

podłoża i warunków pogodowych. 

2. Trasa przebiegu ścieżki zawsze  zawiera 16 ponumerowanych naturalnych lub sztucznych  

przeszkód, w tym 12 jest ustalonych i obowiązkowych do postawienia (Wykaz przeszkód  

obowiązkowych), pozostałe 4 przeszkody są wybierane z Listy przeszkód dowolnych. 

3. Minimalna odległość między przeszkodami wynosi 30 m. 

§ 2 

1. Każda przeszkoda od strony najazdu i wyjazdu z przeszkody oznaczona jest dwiema tyczkami  

z chorągiewkami, białą po lewej, a czerwoną po prawej stronie przeszkody, wyznaczającymi  

obszar przeszkody, oraz kolejnym numerem umieszczonym na tyczce przy czerwonej  

chorągiewce od strony najazdu  na przeszkodę. 

2. Linię startu i mety wyznacza para tyczek z celownikami (biały po lewej i czerwony po prawej  

stronie). 

3. Trasa przejazdu powinna być dokładnie wytyczona, w miejscach wątpliwych powinny być 

Umieszczone tyczki z  chorągiewkami. Zawodnik zobowiązany jest do przejechania dokładnie  

całego dystansu trasy. 

4. Zawodnik startuje z pozycji stój na sygnał podany przez sędziego startowego. Czas jest  

mierzony od momentu, gdy koń piersiami przetnie linię celowników startu, do chwili, gdy koń  

piersiami przetnie linię celowników mety. 

5. Zawodnicy startują w odstępach czasu ustalonych przez Komisję Sędziowską (szczegółowa  

lista startów podana przed rozpoczęciem konkurencji). Ze względów bezpieczeństwa  

w przypadku ogierów podczas przejazdu ścieżki na trasie może znajdować się tylko jeden  

ogier. W przypadku klaczy komisja może zadecydować o starcie następnej klaczy, zanim  

ukończy przebieg poprzednia, ale z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W  

przypadku spotkania się zawodników przed tą samą przeszkodą pierwszeństwo w pokonaniu  

przeszkody ma ten zawodnik, który wystartował później. 

6. Zawodnik na koniu pokonuje trasę w ustalonej normie czasu i tempie od 140-220 m/min,  

podanym na odprawie technicznej. 

7. Na 16 ustawionych  przeszkód na trasie dopuszcza się ominięcie maksymalnie 3 przeszkód, 

po podjęciu co najmniej jednej próby pokonania każdej z nich. 

8. Podwójna odmowa i następnie objechanie tej samej przeszkody liczone jest  

jako jej niezaliczenie. 

9. W przypadku przeszkody, której ominięcie (przejechanie obok) będzie niemożliwe, musi być  

wytyczona dodatkowa trasa, po której zawodnik, w przypadku decyzji o ominięciu takiej  

przeszkody, będzie mógł przejechać tak, aby zachować dystans ścieżki. 

10. Przeszkody mogą być pokonywane chodem dowolnym, ale dostosowanym do trudności  

przeszkody i umiejętności jeźdźca. 

11. Przejazd trasy chodem dowolnym, z wyjątkiem odcinków trasy między trzema ostatnimi  

przeszkodami, które muszą być pokonywane tylko kłusem, po najkrótszej trasie do mety. 

12. Obowiązuje klasyczny rząd jeździecki, w dobrym stanie technicznym i dopasowany do konia,  

kiełzno wędzidłowe. Nie wolno używać ostróg oraz palcata dłuższego niż 75 cm. 

13. Jeździec obowiązkowo musi mieć ochronne twarde nakrycie głowy z trzypunktowym  

zapięciem i buty z obcasem. 

14. Dopuszcza  się w wyjątkowych sytuacjach udział w ścieżce klaczy ze źrebiętami. 

§ 3 

Przy maksymalnej w tej konkurencji możliwej punktacji -80 pkt., przy 16 przeszkodach  

średnio za każdą wypada 5 pkt. Komisja Sędziowska w zależności od trudności przeszkody  

i jej usytuowania w terenie oraz warunków pogodowych może zróżnicować punktację  

od 2 do 8 pkt. za przeszkodę, ale tak, aby ogólna suma za prawidłowe pokonanie 16 przeszkód  

wynosiła 80 pkt. 

Punkty bonifikacyjne zawodnik uzyskuje za prawidłowe pokonanie przeszkody (wjazd na  

przeszkodę między tyczkami z chorągiewkami i opuszczenie przeszkody między tyczkami   

z chorągiewkami). Rozbudowanie przeszkody, wyjechanie poza obszar przeszkody  

lubnieprzejechanie przeszkody w całości (opuszczenie przed tyczkami z chorągiewkami) -0pkt.  

bonifikacyjnych. 

 



 

 

Regulamin 

Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Sprawdzianem wartości użytkowej dla koni huculskich 4-letnich i starszych jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym Mistrzostw 

Polski Koni Rasy Huculskiej, w którego skład wchodzą następujące elementy: 

1. ocena płytowa (eksterier i ruch); 

2. ścieżka huculska; 

3. próba kondycyjno – wytrzymałościowa. 

§ 2 

Warunkiem klasyfikacji w Mistrzostwach Polski Koni Rasy Huculskiej jest zaliczenie co najmniej dwóch z trzech elementów 

próby, w tym obowiązkowo oceny płytowej. 

§ 3 

Ogółem za wszystkie konkursy w Mistrzostwach Polski Koni Rasy Huculskiej maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 

bonifikacyjnych wynosi 210 pkt: 

1. ocena płytowa – max. 50 pkt. bonif. x współczynnik 0,8 = 40 pkt. przeliczeniowych 

2. próba kondycyjna – max. 80 pkt. bonif. x współczynnik 0,75 = 60 pkt. przeliczeniowych 

3. ścieżka huculska – max. 80 pkt. bonif. x współczynnik 1,25 = 100 pkt. przeliczeniowych 
   Razem max. 200 pkt. przeliczeniowych 

Wynik końcowy Mistrzostw jest sumą punktów przeliczeniowych uwzględniających wskaźniki w poszczególnych konkursach. 

§ 4 

Tytuł Mistrza Polski Koni Rasy Huculskiej otrzymuje koń (ogier, klacz lub wałach), który uzyska największą liczbę punktów 

przeliczeniowych w trzech elementach próby. 

§ 5 

O kolejności miejsc w Mistrzostwach Polski Koni Rasy Huculskiej, w przypadku takiej samej liczby punktów u dwóch lub więcej 

par koń – zawodnik, decyduje lepszy wynik za ścieżkę huculską, a w przypadku i takiej równości, lepszy wynik uzyskany na pły-

cie. 

§ 6 

Z każdego konkursu Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej oraz z wyników końcowych winien być sporządzony protokół pod-

pisany przez Komisję Sędziowską, zawierający szczegółowe dane o koniach, ich hodowcach i wystawcach oraz oceny, jak rów-

nież lokaty w przypadku wyników końcowych. 

§ 7 

Właściciele wyróżnionych koni otrzymują trofea honorowe i nagrody rzeczowe. 

 

 

Zasady kwalifikacji 

§ 1 

1. W celu wyłonienia koni, które uzyskają prawo uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Koni Rasy Huculskiej przeprowa-

dzane są kwalifikacje. W skład kwalifikacji wchodzi ocena płytowa i ścieżka huculska rozgrywane zgodnie z regulami-

nem zasadniczej próby dzielności, z uwzględnieniem dodatkowych warunków zamieszczonych na końcu niniejszego re-

gulaminu. Wynikiem końcowym konia w kwalifikacjach jest suma punktów uzyskanych z płyty i ścieżki huculskiej 

(max. 130 pkt.). 

2. Miejsca i terminy rozgrywania kwalifikacji do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej podane są w załączeniu. 

Informacje te przekazuje też zainteresowanym Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, dostępne są one również 

na stronie www.pzhk.pl. 

3. Komisje sędziowskie konkursów kwalifikacyjnych są powoływane i zatwierdzane przez prowadzącego księgę (OZHK/

WZHK) w porozumieniu z organizatorami. Okręgowy / Wojewódzki Związek Hodowców Koni, na terenie którego od-

bywają się zawody będące kwalifikacją, ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać do Polskiego Związku Hodowców Koni 



wyniki zawodów, podpisane przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, w których muszą być uwzględnione nastę-

pujące dane:  

a. nazwa konia; 

b. numer paszportu konia; 

c. płeć, data urodzenia oraz maść konia; 

d. hodowca i właściciel konia; 

e. imię i nazwisko zawodnika oraz nazwa klubu, do którego należy; 

f. wynik (w punktach). 

4. W wynikach uwzględnia się kolejno: 

▪ konie, które ukończyły konkurs, w kolejności zajętych miejsc, 

▪ konie wyeliminowane, 

▪ konie, których jeźdźcy podjęli decyzję o rezygnacji, 

▪ konie zdyskwalifikowane. 

§ 2 

1. Prawo uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Koni Rasy Huculskiej uzyska 60 koni (ogiery, klacze oraz wałachy) z naj-

lepszymi wynikami w kwalifikacjach. 

2. W zawodach kwalifikacyjnych nie ogranicza się liczby startów konia i zawodnika w sezonie (maksymalnie dwa starty 

konia w ciągu dnia). 

3. Polski Związek Hodowców Koni na podstawie wyników uzyskanych w kwalifikacjach prowadzi ranking, który uaktual-

niany jest bezpośrednio po otrzymaniu wyników kwalifikacji i jest dostępny na stronie internetowej www.pzhk.pl. Na 

podstawie ww. rankingu dokonuje się wyboru koni zakwalifikowanych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ-

rych lista winna być zweryfikowana i zatwierdzona przez PZHK. 

4. Zasady prowadzenia rankingu: 

a. warunkiem uwzględnienia konia w rankingu jest ukończenie przez niego konkursu kwalifikacyjnego; 

b. ranking prowadzony jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez konia w ścieżce kwalifikacyjnej oraz 

połowy punktów uzyskanych w ocenie na płycie w danym konkursie kwalifikacyjnym (z dokładnością do 

0,01 pkt.); 

c. w przypadku, gdy koń w danym roku zaliczy więcej niż jeden pomyślny start w kwalifikacjach, w rankingu 

uwzględnia się korzystniejszy wynik. 

§ 3 

1. Właściciele koni zakwalifikowanych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej zobowiązani są do potwierdzenia swo-

jego uczestnictwa najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem rozgrywania Mistrzostw – listownie, faksem lub e-mailem 

w biurze Polskiego Związku Hodowców Koni. 

2. Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa oraz usunięciem z katalogu koni startujących w 

Mistrzostwach Polski Koni Rasy Huculskiej. 

 


