
                                                                                                                                  
 

 

PROPOZYCJE 

uuddzziiaałłuu    ww  zzaawwooddaacchh  kkoonnnnyycchh  rroozzggrryywwaannyycchh  ww  rraammaacchh  iimmpprreezzyy    

„„XXIIIIII  PPiikknniikk  zz  KKoonniikkiieemm  PPoollsskkiimm””  

JJaassłłoo  --  TTrrzzcciinniiccaa  1100--1111  wwrrzzeeśśnniiaa  22001166rr  

  

Organizator: 

 Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego 
 

Współorganizator: 

 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie  

Patronat: 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 Wójt Gminy Jasło 

 Burmistrz Miasta Jasła 

 Dyrektor Podkarpackiego Oddziału ARiMR  

Miejsce i termin imprezy: 

 Zespół Szkół w Trzcinicy  (przy trasie Jasło – Gorlice; ok. 5 km od Jasła 

 

Podłoże: 

 trawiaste  

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy) 

 w próbie dzielności konika polskiego –   ogiery i klacze 3 letnie i starsze  

 w czempionacie hodowlanym – 3 letnie i starsze 

  w konkursie zaprzęgowym – 3 letnie i starsze 

 w ścieżce jasielskiej, pokazach  skoków –   konie 4 letnie i starsze 

Wiek zawodników: 

 ukończone 16 lat (próba dzielności) 

 ukończone 16 lat (ścieżka,skoki,powożący w konkursie zaprzęgowym) 

Sobota – 10 września 2016 r. 

do godz. 9
00

    – przyjazd ekip (możliwość przyjazdu w piątek po uzgodnieniu z    

                          organizatorem) 

9
30 

 – odprawa techniczna 

10
15

   – wycena płytowa – czempionat hodowlany 

13
00

   – jasielska ścieżka konika polskiego  

16
00

   –  Seminarium  

 

 



                                                                                                                                  
 

 

 

Niedziela – 11 września 2016 r. 

9
00

   – próba dzielności konika polskiego  

11
00

   – jasielska ścieżka konika polskiego (pokaz)  

12
00

   – konkurs skoków przez przeszkody  

13
30

   – konkurs zaprzęgów parokonnych 

14
30

   – prezentacja i nagradzanie hodowców i zawodników 

15
00

   – pokazy konne 

  

Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu   na 

adres OZHK w Rzeszowie w terminie do dnia 7 września 2016 r. /środa/  

Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni. Koń w 

danym dniu  może startować maksymalnie 2 razy . 

Liczba koni na Pikniku ograniczona do 40 sztuk (20 sztuk konik polski, 20 sztuk pozostałe 

rasy –  w ocenie płytowej koni pozostałych ras może wziąć udział 1 koń w rasie ) 

W pierwszej  kolejności należy zgłaszać konie, które uczestniczyć będą w czempionacie 

hodowlanym na płycie jak również startować będą w pozostałych konkursach. Planowany 

przyjazd klaczy ze źrebiętami należy zgłosić wcześniej organizatorom. 

Obowiązuje paszport hodowlany dla koni 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na 

okres dwóch dni.  

2. Obowiązuje aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza 

weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia koni stwierdzające, że konie 

są zdrowe klinicznie, nie budzą podejrzeń jakiejkolwiek choroby oraz pochodzą z 

gospodarstw i miejscowości, w których nie występują choroby zakaźne przenoszące się na 

ten gatunek zwierząt. 

Obowiązek posiadania aktualnego szczepienia p/grypie wpisanego do paszportu 

(ważne 6 m-cy) według następującego schematu: 

a) szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepienia , 

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

pierwszego szczepienia. 

b) szczepienie przypominające – co najmniej 12 miesięcy od ostatniego szczepienia – 

dopuszczalny jest 21 dniowy  okres przekroczenia  terminu. 



                                                                                                                                  
 

 

c) żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed  

przybyciem na zawody. 

d) koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone  w 

paszporcie minimum szczepienie podstawowe 

  

Środek transportu powinien być zarejestrowany, a jego odkażenie poświadczone przez 

lekarza weterynarii (dotyczy  osób korzystających z obcego transportu). 

3. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność 

badań dla wszystkich grup wiekowych 6 miesięcy) lub zaświadczenie od lekarza 

rodzinnego o braku przeciwwskazań do startu w zawodach jeździeckich w Jaśle w dniach 

10-11 września 2016r. 

4. W przypadku nieletnich zawodników organizator wymaga pisemnej zgody obojga 

rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach w Jaśle w dniach  

10-11 września 2016 r.  

5. Startujących zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem 

oraz obuwie jeździeckie. 

6. Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport oraz nie ponosi odpowiedzialności  

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

wymaga się zawarcia stosownego pełnego ubezpieczenia NNW do udziału w zawodach  

w Jaśle – Trzcinicy. Istnieje możliwość zawarcia takiego ubezpieczenia na miejscu 

imprezy u ajenta ubezpieczeniowego.  

7. Wszystkie koniki polskie biorące udział w ocenie płytowej otrzymają nagrody 

pieniężne w łącznej wysokości: za jednego konia-300zł, za dwa konie-500zł, za trzy 

konie i więcej 600zł.  

Ponadto Czempion ogierów/klaczy po 600zł ,Wiceczempion og/kl po 300 zł 

Konie innych ras ( po 1 sztuce każda )otrzymują nagrody pieniężne po 200zł za konia 

Zaprzęgi I miejsce– 400zł.    II miejsce – 300zł.  III miejsce i kolejne 200zł. 

Ponadto organizatorzy zapewniają trofea i nagrody rzeczowe  dla zwycięzców  

wszystkich konkursów,oraz statuetki dla wszystkich uczestniczących ekip . 

 

 



                                                                                                                                  
 

 

8. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) 

obowiązkowa! 

9. Wyjazd koni z Pikniku bez uzgodnienia z Komisarzem Wystawy przed jego 

oficjalnym zakończeniem będzie skutkował utratą zdobytych nagród i tytułów. 

 

 

 

 

OOrrggaanniizzaattoorr  zzaabbeezzppiieecczzaa::  

 zadaszone stanowiska dla koni wraz z sianem i słomą 

 opiekę medyczną, weterynaryjną  

 zakwaterowanie dla ekip (dotyczy wyłącznie koni hodowlanych) 

 wyżywienie dla ekip (dotyczy wyłącznie koni hodowlanych) 

 flo dla koni oraz nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach 

 

Udział koni w pokazach   na warunkach uzgodnionych z Organizatorem. 

  

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej 

imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników. 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OZHK  

w Rzeszowie tel. 017 852 74 94; lub organizatorem  013 445 51 41; 696 178 152 

 

       Zatwierdzono dnia  22 sierpnia 2016r.  

                                                                                      w OZHK Rzeszów 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 



                                                                                                                                  
 

 

 


