
„VII Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce” 

Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej 
Zasadnicza polowa próba wierzchowa 

 Zawody do rankingu „Kryształowej Kuli” 

18 - 19 lipca 2015 r. Stadnina „Huculski Raj” Białołęka 

 

Organizatorzy: 

 Stadnina Huculski Raj 

 Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie 
 

Patronat:  

 Burmistrz Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy Pan Piotr Jaworski 

Miejsce i termin Imprezy: 

 Stadnina „Huculski Raj” Warszawa dzielnica Białołęka ul. Ornecka 123; 

 18-19 lipca 2015 r. 

Wiek koni: 

 Próba dzielności – ukończone 36 m- cy 

 Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu- konie 4 letnie (ukończone 48 m- cy) i starsze 

 konkurs skoków – konie 4 letnie (ukończone 48 m- cy) i starsze 

 konkurs zaprzęgów parokonnych– ukończone 36 m-cy 

Wiek zawodników: 

 Ukończone 10 lat – eliminacje i próba dzielności 

 Ukończone 14 lat – konkurs skoków 

 Ukończone 18 lat powożący w konkursie zaprzęgowym, luzak ukończone 16 lat 

Skład komisji sędziowskiej:  

 Sędzia główny: Marek Gibała 

 Ocena płytowa: Marek Gibała, Paulina Peckiel, Andrzej Kosior 

 Gospodarz ścieżki: Marek Gibała 

 Sędzia konkursu skoków, zaprzęgów: Marek Gibała, Barbara Galuba 

 Komisja odwoławcza: Barbara Galuba 
 

Lekarz weterynarii: Aleksandra Nowicka 

 

Program zawodów:    

Sobota 18 lipca 

do godz. 8:00 – zwózka koni* 

 

09:00 – obowiązkowa odprawa techniczna – 

opłaty, dokumenty, numerki ,itp.) 

 

ok 10:00 – ocena płytowa (konie do próby 

dzielności i eliminacji)** 

 

ok 15:00 – ścieżka huculska- konkurs 

eliminacyjny 

 

20:00 – spotkanie Hodowców, Wystawców, Gości 

„Hotel Pod Lasem” 

Niedziela 19 lipca 

10:00 – ścieżka huculska - zasadnicza próba   

dzielności 

 

13:00 – konkurs skoków przez przeszkody 

 

14:00 – konkurs zaprzęgów parokonnych 

 

15:00- prezentacja ekip ,ogłoszenie wyników,  

wręczenie nagród. 

*konie można przywieźć już w piątek (17.07.2015) od  godz. 15:00 

** obowiązkowy przegląd weterynaryjny odbędzie się podczas oceny płytowej 
 



Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie hodowli koni 
rasy huculskiej ( przy zgłoszeniu min. 5 koni bez względu na płeć), a konkurs eliminacyjny zgodnie z Regulaminem 
Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostępny na stronie www.pzhk.pl ). 

 
 

Termin zgłaszania 

 Zgłoszenia koni biorący udział w zawodach prosimy przesyłać do dnia 1 lipca 2015 r. 

 Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu, ale nie później niż 1 lipca 2015 r.  

 

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona, w kwestii zajmowania boksów, pierwszeństwo mają ogiery, klacze ze 

źrebakami, potem konie, które mogą stać w parach w jednym boksie (prosimy pisać, które mogą stać razem). 

Decyduje kolejność zgłoszeń – więcej info pod nr. tel. (22) 831-21-78 – Sylwia Pakuła 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Obowiązuje paszport hodowlany konia, konie muszą być szczepione przeciwko grypie (wpis do paszportu) 

według następującego schematu: 

 szczepienie podstawowe (bazowe): 

 pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepienia 

 drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od daty pierwszego szczepienia 

 trzecie szczepienie – po 6 miesiącach 

 szczepienie przypominające (po bazowym):  

 co 6 miesięcy od daty ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu) dla 

koni czynnych w sporcie  

 co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu) dla 

koni hodowlanych 

 żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody. 

 Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w 

zawodach. 
 

2. Opłaty (na odprawie technicznej):  

 Boks – 50 PLN/ dzień (w pierwszej kolejności ogiery, kl. ze źrebakami) w pozostałych przypadkach 

decyduje kolejność zgłoszeń 

 Stanowisko - 25 PLN/ dzień 

 Wpisowe od konia zgłoszonego w terminie na pokrycie kosztów organizacyjnych :  

o 50 PLN – członkowie PZHKH  

o 100 PLN – pozostali hodowcy  

 Zasadnicza próba dzielności – 15 PLN 

 Nocleg w hotelu 70 PLN od osoby 

 

3. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji. 

4. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres dwóch dni oraz 
żłób zawieszany, prosimy także podać dokładną datę przyjazdu na zgłoszeniu. 

 

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

sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność badań 6 m-cy) lub zaświadczenie 

od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach jeździeckich huculskich w dniach 

18-19 lipca 2015 r. 

 

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

w zawodach. 
 

7. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat organizator wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

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

8. Organizator nie ubezpiecza ludzi, koni, transportu na czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za 

wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce w tym czasie. 

http://www.pzhk.pl/


 

9. Startujących zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem  oraz obuwie 

jeździeckie. 

 

10. Obecność na odprawie technicznej z pełną dokumentacją zawodników i koni obowiązkowa! 

11. Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni, natomiast w ścieżce eliminacyjnej 
na maksymalnie 2 koniach.  

 
12. W zawodach nie mogą brać udziału klacze powyżej 5 miesiąca ciąży.  

 
13. Po ustawieniu toru ścieżki/ścieżek przez gospodarza obowiązuje zakaz jeżdżenia i trenowania po trasie pod 

karą dyskwalifikacji z konkursu lub zawodów. 
 

14. Warunki udziału i prezentacji koni w konkursach: 
-ocena płytowa: klacze, ogiery oraz wałachy – klasyczne ogłowie wędzidłowe 
-próba terenowa (ścieżka) – klasyczny rząd jeździecki, kiełzno wędzidłowe, palcat do 75 cm, zakaz używania 
ostróg 
-koń w dniu zawodów może startować maksymalnie 2 razy w różnych konkursach 

 

 

System oceny płytowej: 

 Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni 

 Oceny koni dokonuje komisja w składzie 3 osobowym powołana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni 
w Warszawie. Ocena komisji jest średnią z 3 ocen sędziów dla każdego konia. Komisja podaje wyniki do 
publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

 W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana 
za typ. O ile ocena za typ będzie również taka sama, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa 
ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu 
pierwszego miejsca zadecyduje komisja sędziowska.  

 Ocena wystawowa - konie pokazywane są w ręku - w stępie i kłusie oraz w pozycji „stój”  
 

 

 w ocenie indywidualnej koni komisja stosuje skalę od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) za następujące elementy: 
1. typ 

2. pokrój 

3. stęp 

4. kłus 

5. kondycja, pielęgnacja i przygotowanie do wystawy. 

 

 Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do 
pokazu  

 Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione 
podczas trwania pokazu  

 

Organizator zabezpiecza: 

 zadaszone stanowiska/boksy dla koni, wodę, słomę, siano  (owies we własnym zakresie) 

 opiekę medyczną i weterynaryjną  



 flo dla konia, nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach oraz nagrody rzeczowe. 

 stoisko z gastronomią (odpłatne) 

 biuro zawodów 

 pomiar czasu z użyciem fotokomórki wraz z wyświetlaczem podczas zawodów eliminacyjnych 

 

Noclegi: 

 Hotel „Pod Lasem” ul. Czeremchowa 38a  03-159 Warszawa 

Podłoże: 

 trawiasto – piaszczyste 
 

Teren: 

 w najwyższym punkcie ścieżki ok. 24,6 m n.p.m. 

 w najniższym punkcie ścieżki ok. 6,4 m n.p.m. 

 

Pozostałe: 

1. Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub szefów ekip w terminie do 

1 godz. od zdarzenia lub ½ godz. po zakończeniu danego konkursu  rozpatrywać będzie powołana w tym celu 

komisja odwoławcza. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wpłata 100 zł na rzecz organizatorów, która przepada 

jeżeli protest zostanie oddalony. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. 

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z biurem WZHK w Warszawie tel. 22 831 21 78 lub 

22 771 20 17. 

 

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

uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników. 

 

5. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona, okazująca brak szacunku względem jednej lub kilku osób 

oficjalnych (organizatora, sędziego, lekarza wet., asystenta, sekretarza), zostanie  natychmiastowo wyłączona z 

imprezy decyzją Przewodniczącego lub Organizatora. Dotyczy to również prezenterów, jeźdźców i osób 

poganiających konie. 

 

6. Nie ma możliwości nocowania na terenie stajni (namiot/camping), stajnia dozorowana przez pracowników 

Stadniny Huculski Raj. 

 



Udział w zawodach/imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację i rozpowszechnianie 
zdjęć z zawodów/imprezy 

 

Kodeks Postępowania z Koniem: 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o 

przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 

I. Polski Związek Jeździecki  w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie 

osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu 

Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą 

nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom  komercyjnym. 

II. 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. 

III. 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 medycznej. 

IV. 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. 

V. 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. 

 

 


