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Topolczanki, 03-04 września 2016 r. 
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dla koni rasy huculskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin zgłaszania: 07.08.2016 r. 

 

 

 

Organizator: 

 

Stadnina Narodowa „Topoczanki“, Słowacja 

Tel.: 00421-36-6301613-5 

Fax: 00421-36-6301611 

E-mail: marketing@nztopolcianky 

I-net: www.nztopolcianky.sk 

  



UPRAWNIENIA DO UDZIAŁU 
 

Do uczestnictwa w Czempionacie uprawnione są wszystkie konie huculskie uznane przez Hucul 

International Federation (HIF), które w momencie zgłoszenia są - zgodnie z ramowym 

regulaminem księgi hodowlanej - wpisane lub zarejestrowane w księdze stadnej jednej z organizacji 

uznawanych przez HIF. Ogiery muszą spełniać wymogi rejestracji lub być wpisane do księgi 

stadnej ogierów. 

 

 

KLASY 
 

klasa I 

źrebięta do 6 miesiąca 

 

 

 

klasa II 

roczne klacze (ur. 2015) 

2-letnie klacze (ur. 2014) 

 

klasa III 
3-letnie klacze (ur. 2013) 

4-letnie klacze (ur. 2012) 

 

Czempionat młodych koni - klaczy (klasy II-III) 

 

 

 

klasa IV 

5-letnie i starsze klacze (ur. 2011 lub wcześniej) 

 

Czempionaty starszych koni - klaczy (klasa IV) 

 

 

 

klasa V 
roczne ogiery (ur. 2015) 

2-letnie ogiery (ur. 2014) 

 

klasa VI 
3-letnie ogiery (ur. 2013) 

4-letnie ogiery (ur. 2012) 

 

Czempionaty młodych koni - ogierów (klasy V-VI) 

 

 

 

klasa VII 

5-letnie i starsze ogiery (ur.2011 r. i wcześniej) 

 

Czempionaty starszych koni – ogierów (klasa VII) 
  



Ocena płytowa: 

 

 plac trójkątny 

 piasek 

 

 

 

System sędziowania: 

 

Ocena przebiega według następującego systemu sędziowania: u każdego konia oceniany jest typ, 

głowa, szyja, kłoda, kończyny, stęp i kłus. Całość punktów jest dzielona przez liczbę pozycji (7). 

Wynikiem tego jest ocena danego konia. 

 

 

 

Skala ocen: 

 

1 znakomita 

2 bardzo dobra 

3 dobra 

4 dosyć dobra 

5 zadowalająca 

6 wystarczająca 

7 mierna 

8 prawie zła 

9 zła 

10 bardzo zła 

 

 

 

Czempionaty: 

 

Dwa konie, które zajmą czołowe miejsca w każdej klasie są uprawnione do udziału czempionatach. 

Zostaną wybrane: po jednym czempionie młodzieżowym i  jednym czempionie koni starszych 

wśród ogierów i wśród klaczy. Spośród czempionów młodzieżowych i czempionów koni starszych 

wyłoniony będzie Najlepszy Koń Pokazu – Best in Show. Czempionaty są sędziowane przez 

wszystkich sędziów, a wyniki będą porównywane. 

 

 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 

Plakietki stajenne dla wszystkich uczestników klasy pokazowej i sportowej. Szarfa dla zwycięzcy 

każdej z klas, każdego czempiona i każdego wiceczempiona.  

  



PROGRAM CZEPIONATU 
 

 

03.09.2016 r. (SOBOTA) 

 

godz. 08
00

-08
30

 klasa I 

godz. 08
40

-09
40 

klasa II 

godz. 09
40

-11
40 

klasa III 

Czempionat młodych klaczy 

godz. 12
00

-13
00 

OBIAD 

godz. 13
00

-15
00 

klasa IV 

Czempionat klaczy 

godz. 15
00

-15
30

 klasa V 

godz.15
30

-16
00 

klasa VI 

Czempionat młodych ogierów 

godz. 16
00

-17
00 

klasa VII 

Czempionat ogierów 

godz.17
00-

17
30 

Czempionat koni rasy huculskiej 

 

 

godz. 18
00

 próba nr 2 - powożenie - UJEŻDŻENIE 

godz. 20
00

 spotkanie wszystkich hodowców koni huculskich na hipodromie 

 

 

 

04.09.2016 r. (NIEDZIELA) 

 

godz. 08
00

 próba nr 1 - UJEŻDŻENIE 

godz. 10
00

-11
30 

próba nr 5 - ścieżka 

godz. 13
00

-14
00

 OBIAD 

godz. 14
00

-15
30

 próba nr 4 - MARATON 

godz. 16
00

 próba nr 3 - powożenie - PARKUR 

godz. 17
30

 PROGRAM GALOWY (wystąpienie uczestników) 

 wręczanie plakietek przez założycieli HIF 

 a) czempionom 

 b) zwycięzcom dyscyplin sportowych 

 zakończenie gali 

Zakończenie imprezy 

Wyjazd 

  



Sędziowie: 

 

dr Sandor Mihok HUN 

inż. Franz Schröder AUT 

mgr Marek Gibała POL 

inż. Jaroslav Jelínek CZE 

inż. Juraj Kovalčík SVK 

 

 

Komisja dyscyplinarna (KD): 

 

inż. Samuel Sokol SVK 

inż. Ivan Karbušický CZE 

 

 

Stewart ringu: 

 

dr n. wet. Viliam Naštický SVK 

 

 

Prowadzenie: 

 

inż. Emil Kovalčík SVK 

 

 

Wyniki komputerowe: 

 

mgr Martina Nittnaus SVK 

inż. Martina Máťavková SVK 

 

 

Nagłośnienie: 

Miroslav Mihálik SVK 

 

 

Autor ścieżki huculskiej: 

 

Milan Gonda SVK 

 

 

Organizacja: 

 

inż. Michal Horný SVK 

 

  



Próby sportowe 
 

 

Uprawnienie do uczestnictwa 

 

W próbach sportowych mogą brać wszystkie konie, 

 których właściciele w swoim kraju są członkami organizacji hodowców koni huculskich 

należących do HIF; 

 które mają numery startowe, 

 które mają więcej niż 3 lata, 

 klacze do 6 tygodnia ciąży. 

Jeźdźcy nie muszą posiadać licencji sportowej.  

 

 

PRÓBA UJEŻDŻENIA 

 

1. Próba nr 1: klasa A (załącznik 1) 

 czworobok 20 x 40 m 

 

 

 

POWOŻENIE - zaprzęg dwukonny 

 

2. Próba nr.2: ujeżdżenia (załącznik 2) 

 czworobok 40 x 60 m 

 

3. Próba nr 3: przejazd z przeszkodami  – próba zręczności powożenia 

 plac 60 x 60 m 

 

4. Próba nr 4: maraton 

 dystans ok. 3 km 

 5 przeszkód 

 podłoże trawiaste 

 

 

 

PRÓBA DYSTANSOWA 

5. Ścieżka huculska (załącznik 3) 

 

  



Ogólne ustalenia i reguły pokazu 
 

 

Ustalenia ogólne 

 

1. Podczas imprezy obowiązują reguły HIF. Są one załączone do niniejszych propozycji. 

Uczestnicy podporządkowują się decyzjom sędziów ograniczającym się do tego pokazu, 

podjętym na podstawie ustalonego w propozycjach systemu ocen. Decyzje sędziów są 

niepodważalne. 

Sędziowie są zaproszeni przez organizatora, wykonują swoją pracę w czynie społecznym 

i nie reprezentują Związków Hodowlanym, do których należą. 

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

udowodnić szczepienia przeciwko grypie, przy czym potwierdzenie to musi być zgodne 

z zaleceniami służb weterynaryjnych. Ostatnie szczepienie powinno mieć miejsce 

przynajmniej 10 dni przed przybyciem na miejsce pokazów. Odnośnie transportu 

i czasowego przebywania koni obowiązują zalecenia służb weterynaryjnych danego kraju. 

 

Konie bez ważnego paszportu nie zostaną dopuszczone do udziału w pokazie! 

 

3. Koszty transportu nie będą rekompensowane. 

4. Termin zgłoszenia do 07.08.2016 r. Zgłoszenia późniejsze mogą być przyjmowane 

po zapłaceniu podwójnego wpisowego. 

5. Zgłoszenia winny być składane na dostarczonym formularzu zgłoszeniowym lub jego kopii 

wraz z kopią paszportu czy też poświadczenia pochodzenia z graficznym opisem konia 

i dowodem szczepienia. 

6. Wpisowe za konia (klasy pokazu, próby sportowe, boks, słoma, siano) wynosi w sumie: 

40,- € 

7. Uprawnienie do startu następuje po wpłaceniu wpisowego po przybyciu na miejsce 

pokazów. 

8. Koszty rejestracji i boksu nie są zwracane. 

9. Numery startowe są wydawane przez organizatora za kaucją 10,- €. 

10. Wszystkie konie – TAKŻE WSZYSTKIE ŹREBIĘTA – muszą być prezentowane z ręki. 

11. Prowadzący konie są proszeni o występowanie w jednolitym białym stroju. 

12.  Ogiery w wieku trzech lat i starsze muszą być pokazywane w tranzelkach. 

13. Do dyspozycji uczestników podczas całego czempionatu są: lekarz, weterynarz i kowal. 

Powstałe koszty ponoszą uczestnicy. 

14. Międzynarodowa Organizacja HIF wspiera uczestników czempionatów kwotą w wysokości 

2000 €. To wsparcie finansowe podzielone będzie między zgłoszonych uczestników i 

wypłacone w gotówce. 

  



Sędziowie i organizatorzy pokazu 

 

1. Sędziowie nie mają wglądu do katalogu ani przed ani podczas pokazu, który sędziują. 

Podczas sędziowania nie będą ogłaszane żadne komunikaty, które mogłyby zdradzać 

pochodzenie, wcześniejsze osiągnięcia i prowadzić do identyfikacji wystawianych koni 

lub ich właścicieli. Zezwala się na podawanie tych informacji po ogłoszeniu wyniku 

sędziowania poszczególnych koni. 

2. Koszty podróży i zakwaterowania zaproszonych sędziów mają być odpowiednio 

zrekompensowane. 

3. Na każdy pokaz powoływany jest sędzia rezerwowy, którego zadaniem jest zastąpienie 

innego sędziego w razie jego nieobecności. 

4. Członek Komitetu Organizacyjnego nie może sędziować pokazu. Podobnie mianowany 

sędzia nie może prezentować, pokazywać pod siodłem, w zaprzęgu, pod siodłem jak też 

w ręku zgłoszonego konia. Sędzia nie może pełnić roli stewarda, delegata technicznego, 

spikera, komentatora ani występować w żadnym oficjalnym charakterze podczas pokazu, 

który sędziuje. 

 

 

Odwołania 

 

5. Organizatorzy pokazów muszą wyznaczyć Komisję Dyscyplinarną, której członkowie 

nie będą sędziowali ani też wystawiali konia na danym pokazie. 

6. Tylko wystawca może zaskarżyć ewentualne naruszenie przepisów. Taka skarga winna być 

złożona na piśmie w ciągu 1 godziny od naruszenia przepisów. Depozyt w wysokości 50,-€ 

winien być złożony na ręce KD. O ile skarga okaże się bezpodstawna depozyt przepada 

na rzecz HIF. 

 

 

Przepisy dotyczące prezentacji klas 

 

7. Prowadzący konie powinni być schludnie ubrani. Mogą używać ubioru według zwyczaju 

obowiązującego w ich kraju pochodzenia. 

8. Prowadzącym konie nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, 

które zawierałyby informacje o koniu. 

9. Konie nieposłuszne mogą być decyzją sędziego wycofane. 

10. Na ringu może znajdować się tylko jeden prowadzący na każdego konia. 

11. Sędziowie mogę polecić prowadzącemu otwarcie pyska konia lub pokazanie kopyt 

do inspekcji. 

12. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stojącej, w stępie oraz w kłusie. 

13. Konie, które się spóźnią i nie wezmą udziału we wspólnej prezentacji całej klasy, będą 

wykluczone z pokazu. 



14. Ogiery w wieku trzech lat i starsze muszą być pokazywane w bezpiecznych i wygodnych 

tranzelkach wędzidłowych. Wszystkie ogłowia bez wędzideł winny być bezpieczne 

i wygodne dla konia. 

15. Każdy koń, który wyrwał sie prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniony, 

jako ostatni w swojej klasie. Koń, który wyrwie sie po raz drugi, będzie zdyskwalifikowany. 

16. Obowiązuje sędziowanie czempionatu zgodnie z „Regulaminem Czempionatu”, zgodnie 

z publikacją w propozycjach i w katalogu. 

 

 

Kulawizna 

 

a) Konie, które wydają się być kulawe, są przez sędziów oceniane i klasyfikowane. Sędziowie 

mogą wycofać konie, którym występ może sprawiać ból. 

 

 

Niedozwolone manipulacje na koniach 

 

b) Niedozwolona jest zmiana podstawowego umaszczenia skóry, sierści czy kopyt. Nie wolno 

farbować kopyt i używać do nich bezbarwnych lakierów. Niedozwolone są farby do sierści, 

spray nabłyszczający i zabiegi kosmetyczne, jak przeszczepianie skóry.  

Przypis: dozwolone są bezbarwna oliwka do kopyt, wazelina lub olej, jak również biały talk 

do nóg o białych odmianach. 

 

 

Ochrona zwierząt 

 

c) Nadużywanie bata, nadmierna stymulacja koni hałasem i ich zastraszanie, używanie 

urządzeń wywołujących wstrząs elektryczny lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem 

jest zabronione o każdej porze na całym terenie pokazu i stajni. 

 

 

 

1. REGULAMIN CZEMPIONATÓW 
 

Czempionaty są sędziowane według następujących kryteriów: 

 

a) Konie, które zajęły pierwsze miejsca zostaną ustawione według wieku (najmłodszy koń 

z prawej strony); konie, które zajęły drugie miejsca zajmą miejsca w drugim rzędzie w tej 

samej kolejności. 

b) Sędziowie oglądają najpierw konie, które zajęły pierwsze miejsca, najpierw w pozycji 

stojącej, potem w stępie i kłusie. Sędziom nie wolno porozumiewać się między sobą. 

c) Czempion zostanie wybrany z koni stojących w pierwszym rzędzie na mocy pisemnego 

oświadczenia każdego sędziego. Koń, który zajął najwyższe miejsce zostaje czempionem. 



W przypadku ex aequo zostanie wybrany ten koń, który w swojej klasie osiągnął 

maksymalną ilość punktów. W przypadku dalszego ex aequo postępuje się według zasad 

obowiązujących przy klasyfikacji. 

d) Po wyborze czempiona, spośród pozostałych koni, które zakwalifikowały się 

do czempionatów w ten sam sposób zostanie wybrany wice czempion. 

e) Aby utrzymać napięcie wśród publiczności, wszystkie konie, które zajęły drugie miejsce, 

mogą być zaprezentowane w stępie i kłusie. Pod uwagę brane są tu tylko konie, które 

uplasowały się na drugim miejscu po czempionie. 

f) Oceny sędziów zostaną opublikowane niezwłocznie po czempionatach w biurze pokazów. 

g) Jeżeli koń, który zajął pierwsze miejsce w klasie, nie może wziąć udziału w czempionacie, 

to jego miejsce zajmie koń, który zajął drugie miejsce i będzie oceniany wspólnie z tymi, 

które zajęły pierwsze miejsca. Jeżeli koń, który zajął pierwsze lub drugie miejsce 

z jakiegokolwiek powodu zostanie usunięty z ringu, to wtedy uważa się, że wziął udział 

w czempionacie i nie może zastąpić go koń, który zajął drugie miejsce. Koń nieobecny, 

który zajął pierwsze lub drugie miejsce nie może zostać zastąpiony przez konia, który zajął 

trzecie czy też niższe miejsce. 

Wszystkie konie zakwalifikowane do czempionatu muszą wziąć w nim udział. Jeżeli koń 

nie weźmie w nim udziału bez przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, powoduje to jego 

dyskwalifikację i wykreślenie wszystkich jego wyników i zajętych prze niego miejsc. 

W przypadku dyskwalifikacji koń, który uplasował sie za nim, wchodzi o jedno miejsce 

wyżej, jednak nie może wziąć udziału w czempionacie. 

h) Wszytkie konie, które zakwalifikowały się do czempionatu, muszą w danym czempionacie 

wziąć udział. 

 

 

 

2. REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSC EX AEQUO NA TEJ 

SAMEJ POZYCJI 
 

Jeżeli dwa konie mają tę samą liczbę punktów w danej klasie (ex aequo), to istnieją dwie metody 

decydowania: 

 

a) Konie z tą samą liczbą punktów będą postawione jeden obok drugiego. Sędziowie 

zapiszą swoje preferencje nie porozumiewając się między sobą. Lepsze miejsce zajmie 

koń, który otrzyma więcej pierwszych not. 

Jeżeli jest parzysta liczba sędziów i dalej pozostaje ex aequo, stosuje się rozwiązanie 

metodą b) 

b) Lepszą pozycję zajmuje koń, który otrzymał więcej punktów za typ. Jeżeli w dalszym 

ciągu pozostaje ex aequo, to wyższą pozycję zajmuje koń, który miał więcej punktów 

za ruch. Jeśli nadal nie zostanie podjęta decyzja, to wybierany jest sędzia, który 

przedstawi swoje preferencje. 

 

Metoda b) może być użyta również w celu wyjaśnienia miejsca ex aequo w niekwalifikujących się 

na dane pozycje, jeśli będzie takie życzenie. Wybór pomiędzy metodą a) i b) przysługuje 

organizatorom pokazu, lecz metoda, która ma być stosowana winna być dokładnie opisana 

w propozycjach. 

 

 

Nationalgestüt Topoľčianky, Parková 13, SK 951 93 Topoľčianky, Slowakei 

Tel.: 0042-36-6301613-5, Fax: 0042-36-6301611 

E-mail: marketing@nztopolcianky,  web seite: www.nztopolcianky.sk  

  



Załącznik 1 

 

Próba ujeżdżeniowa 
 

A wjazd stępem pośrednim 

X zatrzymanie, ukłon, ruszyć stępem pośrednim 

C na prawą rękę 

M kłus roboczy anglezowany 

B koło 

E pełny dosiad, 1 x dookoła 

przed E zagalopować na wprost 

między F i A kłus roboczy anglezowany 

K - M zmiana kierunku 

E koło 

B pełny dosiad, 1 x dookoła 

przed B zagalopować na wprost 

między K i A kłus roboczy anglezowany 

B pełny dosiad 

C zatrzymanie, ruszyć stępem pośrednim 

H żucie z ręki 

K nabrać wodze 

A wjazd na linię środkową 

X 

A 

zatrzymanie, ukłon, 

opuścić czworobok stępem na długich wodzach 

 

  



Załącznik 2 

 

Powożenie – próba ujeżdżenia  / zaprzęg dwukonny 
 

A wjazd kłusem roboczym 

X zatrzymanie, ukłon 

XGCM kłus roboczy 

MXK kłus wyciągnięty 

KAF kłus roboczy 

FXH kłus wyciągnięty 

HCM kłus roboczy 

MXK stęp 

KAF kłus roboczy 

FXH stęp 

HCMBFAD kłus roboczy 

DX kłus roboczy 

X 
zatrzymanie na 10 sekund, ukłon 

wyjazd kłusem roboczym 

 

  



Załącznik 3 

 

Ścieżka huculska 
 

 

Ścieżka huculska powstała na fakultecie rolniczym w Krakowie. 

 

Daje ona możliwość odnoszącej się do danej rasy próby wytrzymałościowej dla koni huculskich i 

dla koników. 

 

Uprawnione do startu są wszystkie konie rasy huculskiej od 3 roku życia. 

 

Ścieżka huculska powinna składać się z przynajmniej 16 przeszkód. 

 

Przykłady przeszkód: drewniany mostek, schody, zeskok z bankietu, wyskok na bankiet, przejście 

przez wodę, ciasny przejazd między drążkami, nierówność terenu, bardzo wąski przejazd, 

równoważnia, opony na skarpie, labirynt, zygzak, itd. Należy podkreślić, że to tylko przykłady. 

Te przeszkody mogą się pojawić, ale nie muszą. Istnieje wiele możliwości, zależnie od rodzaju 

terenu. 

 

Długość dystansu pomiędzy 2000 a 15000 metrów. 

 

Wyposażanie konia i jeźdźca powinny być odpowiednie i nie stanowiące zagrożenie podczas 

ruchu. Obowiązkowy jest toczek chroniący przed stłuczeniami. 

 

Punktacja obejmuje dokładność pokonania przeszkód i jazdę w dokładnie podanym tempie – 

od 120 do 240 m /min. Ze względu na stopień trudności i inne okoliczności tempo może zostać 

zmienione. Za zbyt szybką lub wolną jazdę przyznawane są punkty karne, upadek konia lub jeźdźca 

kosztuje 25 punktów karnych. 

 

Do dyskwalifikacji dochodzi: 

 po 2 upadkach konia lub jeźdźca, 

 gdy czas jest o 50% krótszy niż czas wyznaczony, 

 gdy czas przekracza o 200% normę, 

 przy zranieniu konia, 

 przy zbyt intensywnym karaniu konia (ochrona zwierząt), 

 gdy zachodzi niebezpieczeństwo dla jeźdźca i konia. 

 

Każdy koń może startować tylko raz! 

Poza tym obowiązują reguły pokazów hodowlanych. 

 

Świadectwo pochodzenia nie jest konieczne w przypadku ścieżki huculskiej. 

 

Kontrola weterynarza jest wymagana przy ścieżce huculskiej! 

 

Dla 10 najlepszych jeźdźców przewidziana jest „runda honorowa”. 



Lista hoteli: 

Organizator prosi uczestników, aby sami zatroszczyli się o zakwaterowanie. 

 

Jednotný majetkový fond 

Zámok Topoľčianky 

Parková 1 

951 93  Topoľčianky 

telefón: +42137/6301111 

fax: +42137/6301863 

E-mail: zamok@jmf.sk  
 

Gazdovský Hostinec 

Hlavná 81 

951 93 Topoľčianky 

Tel.: +42137/290 18 15, +42137/630 10 47 

E-mail: gazdovsky@in.slovanet.sk 

Web: www.gazdovskyhostinec.sk 

URL: www.gazdovsky.com  

GPS: S - 48.4182112°V - 18.4112648° 

 

Hotel ViOn    2.km 

Továrenská 64 

953 01 Zlaté Moravce 

telefón: +42137/6403311 

fax: +42137/6403336 

E-mail: hotelvion@vion.sk 

www.vion.sk 

 

Hotel Eminent    5km 

Bernolákova 1 

Zlaté Moravce 

Telefón: +42137/6403150 

Fax:  +42137/6423047 

E-mail: hotel@eminent.sk 

www.eminent.sk 

 

Hotel Agrokomplex   25km 

Vihorlatská 10 

Nitra 

Telefón: +42137/6534541 

Fax:  +42137/6534545 

 

Hotel Agroinštitút   25km 

Akademická 4 

Nitra 

Telefón: +42137/6533361 

Fax: +42137/6533361 

E-mail: recepcia@agroinstitut.sk 

www.agroinstitut.sk 

 

Hotel Koruna    30km 

Svätoplukova 2 

Nitra 

Telefón: +42137/6512315 – 7 

Fax: +42137/6512318 

E-mail: recepcia@hknr.sk 
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