
                                                     
 

PROPOZYCJE 

udziału w imprezie „VI Galicyjskie Lato z Koniem” 

w dniach 13-14 sierpnia 2016 r. w Kołaczycach 

Młodzieżowy Czempionat Hodowlany  

klaczy rasy śląskiej 

www.ozhk.rzeszow.pl 

Premiowanie klaczy 1-2 letnich rasy śląskiej z Funduszu Hodowlanego PZHK 

 

Organizatorzy: 

 

 Urząd Miasta i Gminy Kołaczyce 

 Podkarpackie Stowarzyszenie Rekreacji i Turystyki „Aktywni Razem” w Kołaczycach 

 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie 

 Stajnia Galicja w Bieździedzy 

 

Patronat: 

 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce 

 

Miejsce: 

 

 Stadion Sportowy Ostoja (Błonie) w Kołaczycach 
 

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy) 

 

 Młodzieżowy Czempionat Hodowlany klaczy rasy śląskiej klacze rocznik 2014 i 2015r. 

 Konkursy wierzchowe - minimum – 4 lata (ukończone 48 miesięcy) 

 Konkursy zaprzęgowe – minimum 3 lata (ukończone 36 miesięcy) 

 

Wiek zawodników: 

 

 Ukończone 14 lat w ścieżce sportowej i konkursie skoków 

 Ukończone 16 lat  (powożący w konkursach zaprzęgowych) 

 

Ocena koni: 

 

 w Młodzieżowym Czempionacie Hodowlanym klaczy rasy śląskiej Komisja Sędziowska 3 osobowa 

(Barbara Galuba, Andrzej Goraus, Teresa Pracuch) oceniająca konie w skali 0-10 pkt w pięciu 

cechach typ, pokrój, stęp, kłus, ogólne wrażenie 

 w Konkursach zaprzęgowych i wierzchowych – Komisje Sędziowskie 2 - 3 osobowe  

(Józef Matlon SK, Andrzej Goraus, Barbara Galuba, Marek Gibała, Wacław Bącal) 

http://www.ozhk.rzeszow.pl/


 

 Gospodarze Konkursów: 

 skoków  - Andrzej Goraus (PL), Wacław Bącal   (PL) 

 sportowej ścieżki huculskiej  - Andrzej Goraus  (PL) 

 zaprzęgowych  -  Józef Matlon(SK) 

 

Komisja weterynaryjna: 

 Jacek Kańka 

 

Program imprezy: „VI Galicyjskie Lato z Koniem” 

 

 

Program imprezy: 

12 sierpnia 2016 r. /piątek/ 

od godz. 16.00 – stajnie otwarte, zwózka koni 

 

13 sierpnia 2016 r. /sobota/ 

do godz. 7.45 – zwózka koni 

godz. 8.00 – odprawa techniczna dla uczestników zawodów zaprzęgowych 

godz.9.00 – zaprzęgi–konkurs ujeżdżenia wg programu dla koni 4-letnich MPMK – 2011 (konie duże, małe) 

godz. 10.30 - odprawa techniczna dla uczestników czempionatu śląskiego 

godz. 12.00 – Młodzieżowy Czempionat Hodowlany Klaczy Śląskich – ocena płytowa klaczy, wybór   

                       czempionów 

godz. 14.00 – prezentacja i nagradzanie koni z Czempionatu Śląskiego 

godz.15.00 – maraton – zaprzęgi parokonne konie duże i małe 

godz. 18.30 – przyjazd ekip uczestniczących w skokach i ścieżce sportowej 

godz. 19.00 – spotkanie towarzyskie hodowców koni 

 

14 sierpnia 2016 /niedziela/ 

godz. 8.00 - konkurs skoków przez przeszkody konie małe 

godz. 9.00 - konkurs skoków przez przeszkody konie duże 

godz. 10.00 – konkurs „Pony Games” dla dzieci 

godz. 11.00 – ścieżka sportowa 

godz. 12.15 – uroczyste otwarcie „Galicyjskiego Lata z Koniem” 

godz. 12.30 – amatorski konkurs furmanek 

godz. 14.30 – konkurs zręczności powożenia – konie duże i małe 

godz. 17.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

 

 



Zgłoszenia koni do udziału w Czempionacie Hodowlanym klaczy śląskich lub w poszczególnych 

konkursach zawodów należy przesyłać na załączonym i poprawnie wypełnionym formularzu na adres 

OZHK w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r. (piątek) lub do 

wyczerpania limitu!. 

Obowiązuje limit zgłoszeń koni do poszczególnych konkursów 

 Młodzieżowy Czempionat Klaczy Rasy Śląskiej     15 sztuk 

 Zawody Zaprzęgowe    max  8 par  (konie duże) 

  Zawody Zaprzęgowe    max  8 par  (konie małe) 

W konkursie zręczności powożenia (14 sierpnia 2016r. niedziela) dopuszcza się dodatkowo pary 

biorące udział w rywalizacji o kryształową kulę PZHKM. Organizator dopuszcza w konkursie 

zręczności możliwość zamiany luzaka z powożącym. 

 Konkurs skoków przez przeszkody  

konie małe   15 sztuk 

konie duże   15  sztuk 

 Ścieżka Sportowa       15 sztuk  - (wyłącznie konie rasy huculskiej) 

 

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby koni z 1 ekipy i liczby koni w poszczególnych 

konkursach zgłoszonych na zawody. 

Decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Opłata organizacyjna –za udział w zawodach płatna przy rejestracji! 

 stanowisko 50 zł/konia 

 boks  60 zł/konia 

2. Obowiązuje paszport konia, wymagane szczepienia przeciwko grypie (min. bazowe/, podane 

minimum 2 dawki szczepionki!) z wpisem w paszporcie 

3. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem w ustalonym czasie ,zabierając paszę 

treściwą, żłób, wiadro do pojenia i uwiąz na stanowisko.  

4. W czempionacie hodowlanym obowiązuje kantar lub tranzelka dla klaczy rocznych  i ogłowie z 

wędzidłem dla klaczy 2 letnich. 

5. Konie muszą być klinicznie zdrowe, bez objawów chorobowych 

6. Dla niepełnoletnich zawodników w konkursach sportowych będzie wymagane: zgoda obojga 

rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach w dniach 13-14 sierpnia 2016r w 

Kołaczycach 

7. Obowiązuje odpowiednia pielęgnacja koni i schludny ubiór prezentera  

8. W konkursach wierzchowych klasyczny rząd jeździecki, twarde nakrycie głowy, Kiełzno nie 

kaleczące pyska. 



Organizatorzy zabezpieczają: 

 dla klaczy w czempionacie hodowlanym rasy śląskiej premię hodowlaną do podziału wśród 

właścicieli najlepiej ocenionych koni 

 nagrody pamiątkowe, flo i dyplomy w konkursach sportowych 

 stanowiska  i boksy dla koni (zadaszone i nie zadaszone)  

 siano, ściółkę i wodę dla koni 

 obsługę weterynaryjną 

 sobotni poczęstunek przy ognisku 

Rezerwacja noclegów: 

 Zajazd pod Goleszem 

38-200 Jasło ul. Krakowska 112 

tel. /13/  445 70 87 

 Zajazd pod Skałą 

Krajowice 68 

38-211 Jasło  

tel.  /13/  491 54 65 

Istnieje możliwość rozbicia namiotu w porozumieniu się z organizatorem  

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy. 

 

 

 

Zatwierdzono 11 lipca 2016r.  

w imieniu Organizatorów 

Marek Gibała 

Dyrektor OZHK Rzeszów 

 

 

 

 

 

 

 

 


