
IV Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej 
Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej 

oraz Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej 

Nowa Łomnica, 16 sierpnia 2014r. 

1. Termin i miejsce imprezy: 

16 sierpnia 2014 r. /sobota/ 

Nowa Łomnica 14, 57-521 Gorzanów 

Gospodarstwo Państwa Skotnickich 

2. Skład Komisji Sędziowskiej: 

• Marek Gibała – przewodniczący 

• Teresa Pracuch 

• Paulina Peckiel 

Beata Kapica - asystent 

3. Program zawodów: 

do godz. 800 - wydanie numerów startowych; 

godz. 900 – odprawa techniczna; 

godz. 930 – ocena płytowa koni i przegląd weterynaryjny; 

godz. 1130 – odprawa z sędziami; 

godz. 1145 – obejście terasy (sędziowie + zawodnicy); 

godz. 1215 – ścieżka huculska (zasadnicza próba dzielności); 

godz. 1330 – ścieżka eliminacyjna do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego; 

godz. 1700 – zakończenie zawodów (ogłoszenie wyników, rozdanie nagród); 

godz. 1800 – spotkanie przy ognisku. 

4. Organizator: 

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu 

GR Ardena 

5. Wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych w wysokości 100 PLN od konia (87 1020 5112 0000 7402 0018 1628 

- Beata Skotnicka) należy uiścić do 8 sierpnia 2014 r. Opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia 

konia na zawody. 

6. Organizatorzy zabezpieczają boksy (40zł/doba) oraz stanowiska dla koni pod wiatą drewnianą(20zł/doba). 

Wpłatę należy dokonać na nr konta 87 1020 5112 0000 7402 0018 1628 - Beata Skotnicka do 8 sierpnia 2014 r. 

7. Ze względów organizacyjnych prosimy o przywóz koni w dniu 15 sierpnia br., po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią 

Beatą Skotnicką, tel. 74 812-18-85, 501-650-935 

8. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres trwania zawodów, 

siano i słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone. 

9. Organizator (Pani Beata Skotnicka, tel. 74 812-18-85, 501-650-935) zapewnia ubezpieczenie na czas trwania 

zawodów. 

10. Maksymalna liczba koni biorących udział w zawodach 40 szt. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 



11. Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy): 

• w Zasadniczej Próbie Dzielności (płyta + ścieżka huculska) – konie 3    letnie (ukończone 36 miesięcy) i starsze, 

które takiej próby dotychczas nie zaliczyły.  

• w eliminacjach do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ( płyta + ścieżka) – konie 4 letnie (ukończone 48 

miesięcy) i starsze. 

12. Wszystkie dowiezione konie muszą posiadać paszport identyfikacyjny z wpisanym aktualnym szczepieniem 

przeciwko grypie. 

13. Do dyspozycji uczestników podczas trwania ścieżki huculskiej będą: lekarz, weterynarz i podkuwacz. Powstałe 

koszty ponoszą uczestnicy. 

14. Zawodnicy zobowiązani są posiadać twarde nakrycie głowy (kask, toczek) i buty jeździeckie. 

15. Od zawodników(minimalny wiek 10 lat), którzy nie ukończyli 18 lat, organizator wymaga pisemnej zgody obojga 

rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach. 

16. Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni, natomiast w ścieżce eliminacyjnej na 

maksymalnie 2 koniach. Koń może w danym dniu startować maksymalnie 2 razy w różnych konkursach. 

17. Regulamin ścieżki huculskiej (zasadniczej próby dzielności) zgodny z programem hodowlanym koni rasy huculskiej 

(szczegóły na stronie internetowej: www.pzhk.pl i www.ozhk.wroclaw.pl). 

18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skradzione mienie i wypadki losowe w stajni oraz na 

terenie wystawy. 

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

uczestnikom życzą jak najlepszych wyników. 

 



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. 

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. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 

umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


