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REGULAMIN  
”Szlakiem Konia Huculskiego” 

XII Ogólnopolski Młodzie żowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej  
 

PARTNEREM PRZEDSIĘWZI ĘCIA JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE  
 

 
 

połączona z XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Klikowej 
 

Klikowa, 16 – 17 czerwca 2012r. – warunki uczestnic twa  
 
 
 
Organizator:  
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) 
Małopolska Izba Rolnicza (MIR) 
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) 
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM) 
Małopolski Związek Hodowców Koni (MZHK),  
Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego (PZHKH) 
Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) 
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej (PZHiPTCH) POLSUS 
Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz (RZHOiK) w Nowym Targu 
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ) 
Krajowy Związek Hodowców Szynszyli (KZHS) w Myślenicach 
Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 
Instytut Zootechniki –PIB 
MODR 
oraz:  
Ludowy Klub Jeździecki w Klikowej, instytucje obsługujące rolnictwo, producenci środków 
do produkcji rolnej. 
 
 
 
Miejsce:  
Klikowa –Ludowy Klub Jeździecki  
ul. Klikowska 304, 33-100 Tarnów 
tel. 14 626-67-05;  
 
Program czempionatu – propozycj ę  
miejsce: Klikowa – Ludowy Klub Je ździecki – Tarnów ul Klikowska 204  
 

Program Czempionatu: 
• 16 czerwiec 2012 r. /sobota/  

o do godz. 8 00 -12 00 - zwózka koni; (obsług weterynaryjna ) 
o godz. 13 00 - rozpoczęcie oceny:  

� klasa I - ogiery roczne  
� klasa II - ogiery dwuletnie  
� klasa III - klacze roczne  
� klasa IV - klacze dwuletnie  
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� klasa V - klacze trzyletnie 
o ok. godz. 19 00 – uroczysta kolacja, spotkanie hodowców z 

Marszalkiem WM. 
 

• 17 czerwiec 2012 r. /niedziela/  
� o godz. 10 30 Msza Święta 

� 11 30 – 12 00 uroczyste otwarcie wystawy 

� 12 00-18 00 prezentacja czempionów i wr ęczenie nagród hodowcom 

� 12 00 – 12 45 – bydło mleczne 

� 12:45 – 13 00 – bydło  mięsne  

� 13 00 – 13 20 – konkurs młodych hodowców 

� 13 20 – 13 50 – owce i kozy 

� 13 50 – 14 10 – trzoda 

� 14 10 – 14 20 – drobny inwentarz, szynszyle’ 

� 14 20 –15 10 – prezentacja czempionów i wiceczempio nów, 

wybór najlepszego konia pokazu i publiczno ści rasy huculskiej  

� 15 10- 15 30 - prezentacja klaczy obj ętych programem ochrony 

zasobów genetycznych (m, śl. kn,hc zim)  

� 15 30 – 16 00 amatorski konkurs w skokach przez prz eszkody  

� 16 00 – 16 20 ogłoszenie wyników konkursu: wiedza d la rolników 

oraz konkursu rysunkowego dla dzieci  

� 16 20 – 16 40 pokaz ścieżki huculskiej  

� 16 40 – 16 50 wykorzystanie koni huculskich w rekre acji i 

hipoterapii  

� 16 50 – 18 00 amatorski konkurs zr ęczności powo żenia 

zaprzęgami parokonnymi.  

Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składa ć według zał ączonego formularza  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2012 r.  na adres: 
Związek nie pobiera opłaty za wpisowe i stanowiska. 
 
 

Małopolski Związek Hodowców Koni 
ul. Konrada Wallenroda 59/104 

30-867 Kraków 
mail: rospond_ozhk@wp.pl   

 
Przewidywane nagrody finansowe dla koni rasy huculs kiej  
 

� 500 zł – dla Najlepszego Konia Pokazu; 
� 600 zł – za tytuł Czempiona: (ogierów, klaczy młody ch i klaczy 

starszych); 
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� 300 zł – za tytuł Wiceczempiona (ogierów, klaczy mł odych i klaczy 
starszych); 

� I lokata – 200 zł. ( min.34 pkt. )  
� 100 zł – częściowy zwrot kosztów transportu; 
� Nagrody rzeczowe i finansowe zgodnie z protokołem. 

Przewidywane nagrody finansowe za pokaz klaczy obj ętych programem ochrony 
zasobów genetycznych (m, śl. kn, zim, hc ) – 150 zł.  
 
Stanowiska  

• Konie zostan ą ulokowane w budynku stajni wg ustalonej list 
(maksymalna ilo ść koni 60 szt).  

• siano i owies oraz słomę należy przywieźć,  
 
Warunki weterynaryjne 

• Wszystkie konie biorące udział w pokazie musz ą posiada ć paszport PZHK  
oraz muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie 
wpisane do paszportu.  

• zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii lub przez niego 
upoważnionego, potwierdzające, że koń (konie) pochodzą z gospodarstwa i 
miejscowości wolnych od chorób zakaźnych. 

• Potwierdzenie dezynfekcji środka transportu (odnotowane w książce pojazdu /  

.Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień 
spowodują niedopuszczenie konia do Czempionatu.  

Uwaga!  
  
Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną 
wpuszczone na teren obiektu wystawy, tym samym konie nie będą mogły być 
rozładowane i umieszczone w stajniach.  
 
 

Wszystkie Okr ęgowe Zwi ązki Hodowców Koni uprzejmie prosimy o 
powiadomienie hodowców koni huculskich na swoich te renach działania i 
ewentualn ą pomoc w wysyłaniu zgłosze ń. Prosimy o wzajemne 
powiadamianie si ę hodowców. Zapraszamy równie ż wszystkich miło śników i 
sympatyków koni huculskich.   

 
ZASADY OCENY I POKAZU KONI 
 

1. Na wystawie mogą być przedstawione konie:  
o klacze i ogiery hodowli krajowej, stanowiące własność prywatnych i 

uspołecznionych gospodarstw rolnych;  
o spełniające warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych rasy 

huculskiej;  
o wiek koni:  

1 ogierki roczne - I klasa  
2 ogiery dwuletnie - II klasa  
3 klaczki roczne - III klasa  
4 klacze dwuletnie - IV klasa  
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5 klacze trzyletnie – V klasa  
 
2. Do udziału w XI Ogólnopolskim Młodzieżowym Czempionacie Koni Rasy Huculskiej 

będą dopuszczone konie, na które właściciele posiadają następujące dokumenty:  
a. aktualne szczepienie przeciw grypie;  
b. środek transportu zwierząt powinien być uprzednio oczyszczony i 

odkażony, co powinno być odnotowane w świadectwie zdrowia lub w 
książeczce dezynfekcji środka transportu przez lekarza weterynarii (z 
wyjątkiem własnego transportu); oraz  

c. paszę (siano, owies), wiadro do pojenia koni, sprzęt do czyszczenia koni;  
d. odzież ochronną potrzebną przy obsłudze koni.  

 
3.  Katalog sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane koni przekazane przez 

Okręgowe Związki Hodowców Koni oraz indywidualnych wystawców. Katalog 
zawiera następujące dane o koniu:  

a. numer katalogowy,  
b. nazwę konia,  
c. płeć,  
d. dokładną datę urodzenia,  
e. maść,  
f. rodowód konia,  
g. hodowcę,  
h. właściciela - wystawcę.  

 
4. Konie pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu 

pokazowym według poniższego schematu: 

 
5. Komisja Sędziowska  
6. Pokaz koni na stój  
7. Pokaz konia w ruchu  

 
 
 
5. Oceny koni dokonuje Komisja S ędziowska:  

a. ocenie podlega: typ, poprawność budowy, ruch, kondycja, pielęgnacja, 
przygotowanie do pokazu;  

b. ocena prowadzona jest oddzielnie dla klaczy i ogierów,  
c. w ocenie indywidualnej konia stosuje się skalę ocen od 1 do 10 pkt (co 0,5 pkt.) 

(10 pkt. ocena wybitna).  
 

Skala ocen:   

10 pkt. - doskonała 5 pkt. - mierna 

9 pkt. - bardzo dobra 4 pkt. - niedostateczna 

8 pkt. – dobra 3 pkt. - prawie zła 

7 pkt. - zadawalająca 2 pkt. – zła 

6 pkt. – dostateczna 1 pkt. - bardzo zła 
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Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie 
ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów 
przyznanych przez co najmniej trzech sędziów. 

W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje 
najwyższa ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również 
pokrywała się u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa 
ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego 
miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy. 

Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie 
Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do 
publicznej wiadomości wyniki oceny. 

 
6. Wybór Czempiona  

Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co 
najmniej 3 szt. ogierów i 5 szt. klaczy Komisja Sędziowska może wyłonić 
Czempiona i Wiceczempiona wystawy oddzielnie dla ogierów i klaczy.  

I. Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I i II kwalifikują się 
do Czempionatu Młodzieży Ogierów.  

II. Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach III i IV kwalifikują się 
do Czempionatu Młodzieży Klaczy 

III. .Klacze trzyletnie, które zajęły miejsca od 1 – 4 w klasie V – kwalifikują się do 
czempionatu. 

 
IV. Ogiery i klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną 

wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.  
 
Czempion ogierów  – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego 
głosowania spośród ogierów , które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Wiceczempiona 
ogierów Komisja wybiera spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do 
czempionatu, znajdujących się na placu. Według identycznych zasad następuje wybór 
Czempionki i Wiceczempionki klaczy młodych oraz czempion i wiceczempion klaczy 
trzyletnich. 
Spośród Czempionów klaczy i ogierów zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu. 

 
Przeprowadzanie koni w r ęku: 

1. Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.  
2. Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek 

ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na 
pochodzenie prezentowanego konia.  

3. Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich 
wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na 
uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie 
pokazu przed jego rozpoczęciem.  

4. Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.  
5. Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera.  
6. Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk lub 

podnieść nogę konia.  
7. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie.  
8. Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą 

wykluczone z pokazu.  
9. Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni.  
10. Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie 

oceniany jako ostatni w swojej klasie.  
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Zdrowie 
Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i 
decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból. 

 
Okrucie ństwo 

Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie 
bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym 
czasie. 
 

Organizator pokrywa częściowo kosztów dojazdu. Nie odpowiada za ewentualne wypadki i 
szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy. Na czas 
trwania wystawy organizator ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się do 
zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania transportu. 

 


