
ARTYKU¸ 6 – JEèDZIECTWO

Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics obowiàzujà podczas wszystkich zawodów

jeêdzieckich rozgrywanych w ramach Olimpiad Specjalnych. Powsta∏y one w oparciu

o przepisy Mi´dzynarodowej Federacji Jeêdzieckiej (FEI), American Horse Show Assotiation

(AHSA) i American Quarter Horse Assotiation (AQHA). Przepisy FEI oraz Polskiego Zwiàzku

Jeêdzieckiego (PZJ) obowiàzujà we wszystkich przypadkach, gdy nie sà sprzeczne z Ofi-

cjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olympics. W wypadku sprzecznoÊci obowiàzujà

Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics.

Zawodnicy z zespo∏em Downa, u których stwierdzono niestabilnoÊç w stawie szczytowo-

-obrotowym nie mogà uczestniczyç w jeêdziectwie.

W jeêdzie konnej zawodnicy sà przydzielani do poszczególnych grup tylko na podstawie ich

umiej´tnoÊci jeêdzieckich. P∏eç i wiek nie sà brane pod uwag´ przy podziale na grupy.

SEKCJA A – KONKURENCJE

1. Uje˝d˝enie

2. Próba Caprilliego

3. Jazda w stylu angielskim (obowiàzkowo jako preeliminacje) 

4. Jazda w stylu western (obowiàzkowo jako preeliminacje)

5. Uje˝d˝enie w stylu western

6. Bieg z przeszkodami

7. Prezentacja koni 

8. WyÊcigi

a. wyÊcig pomi´dzy tyczkami

b. wyÊcig dooko∏a beczek

c. wyÊcig – ósemka

d. wyÊcigi sztafet

9. Wyst´py w dwójkach lub czwórkach 

10. Sporty zunifikowane – sztafeta

11. Sporty zunifikowane – kadryl 

W niniejszym t∏umaczeniu zosta∏a pomini´ta cz´Êç dotyczàca jazdy stylem western ze

wzgl´du na bardzo ma∏à popularnoÊç w Polsce jazdy tym stylem.
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SEKCJA B – PODZIA¸ ZAWODNIKÓW NA KLASY

1. Jeêdêcy sà przydzielani do klas zgodnie z ich mo l̋iwoÊciami bezpiecznego pokonania

wszystkich zadaƒ wymaganych w danej klasie. Te mo l̋iwoÊci winny byç opisane przez tre-

nera w Karcie Jeêdêca i przed∏o˝one przed zawodami razem z zg∏oszeniem zawodnika.

a. W Karcie Jeêdêca muszà byç zasygnalizowane nast́ pujàce informacje (je˝eli wyst́ pujà):

1) przeciwwskazanie do k∏usa anglezowanego – poÊwiadczone przez lekarza,

2) przeciwwskazanie do k∏usa wysiadywanego – poÊwiadczone przez lekarza,

3) przeciwwskazanie do noszenia butów z obcasami – poÊwiadczone przez lekarza,

4) zawodnicy nie mogàcy nosiç butów z obcasami muszà spe∏niç nast´pujàce

wymagania co do u˝ywanego sprz´tu:

a) jeêdêcy u˝ywajàcy sprz´tu western muszà mieç tapaderos lub inne

strzemiona bezpiecznikowe,

b) jeêdêcy u˝ywajàcy sprz´tu angielskiego muszà mieç strzemiona bez-

piecznikowe typu Peacock, w kszta∏cie litery S lub ca∏kowicie zabudo-

wane z przodu (z pe∏nymi noskami).

2. Jeêdêcy mogà braç udzia∏ w jednej lub wszystkich konkurencjach przeznaczonych dla

ich klasy. Podczas zawodów nie wolno im zmieniaç poziomu zaawansowania ani klasy. 

3. Jeêdêcy startujà zgodnie z ich umiej´tnoÊciami i wiekiem. Zawodnicy w jeêdzie konnej

nie sà dzieleni wed∏ug p∏ci. Je˝eli sà mniej ni˝ trzy osoby w grupie wiekowej dozwolone

jest ∏àczenie grup wiekowych. Nie dozwolone jest ∏àczenie grup o ró˝nych poziomach

zaawansowania.

4. ObjaÊnienia:

a. Asekuracja (S) = jeêdziec potrzebuje fizycznej pomocy jednej lub dwóch osób ase-

kurujàcych i/ lub obecnoÊci prowadzàcego konia. Wszelka pomoc na placu kon-

kursowym jest uwa˝ana za asekuracj´.

b. SamodzielnoÊç (I) = jeêdziec samodzielny – nie korzysta z pomocy podczas przejazdu.

c. Przeciwwskazania (P) = niezdolnoÊç do anglezowania lub wysiadywania w k∏usie.

5. Poziomy zaawansowania i klasy:

a. Poziom A:

� st´p, k∏us, galop – tylko samodzielnie. Jeêdziec jest zdolny do wspó∏zawodnic-

twa wed∏ug przepisów Polskiego Zwiàzku Jeêdzieckiego.

1) A = zdolny do spe∏nienia wszelkich wymagaƒ dla swojej klasy.

2) AP = nie jeêdzi k∏usem anglezowanym lub wysiadywanym.
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b. Poziom B:

� st´p i k∏us.

1) BI = samodzielny, mo˝e sprostaç wszelkim wymaganiom dla swojej klasy.

2) BIP = samodzielny, ale nie jeêdzi k∏usem anglezowanym lub wysiadywanym.

3) BS = asekuracja, fizycznie mo˝e sprostaç wszelkim wymaganiom dla swojej klasy.

4) BSP = asekuracja, nie jeêdzi k∏usem anglezowanym lub wysiadywanym.

c. Poziom C: 

� jazda tylko st´pem.

1) CI = samodzielnie.

2) CS = z asekuracjà.

Konkurencje dozwolone w poszczególnych klasach:

SEKCJA C – STRÓJ 

1. Zasady ogólne: zawodnicy powinni byç ubrani w schludny strój jeêdziecki.

a. Wszyscy zawodnicy powinni nosiç obuwie odpowiednie do stylu w jakim je˝d˝à.

1. Zawodnicy, którzy noszà obuwie specjalne muszà przed∏o˝yç zaÊwiadcze-

nie lekarskie razem z kartà zg∏oszenia.

a) Jeêdêcy u˝ywajàcy sprz´tu angielskiego muszà mieç strzemiona bez-

piecznikowe typu Peacock, w kszta∏cie litery S lub ca∏kowicie zabudo-

wane z przodu (z pe∏nymi noskami).

b) Jeêdêcy u˝ywajàcy sprz´tu western muszà mieç tapaderos lub inne

bezpiecznikowe strzemiona.
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Konkurencje CS CI
BS

BSP

BI

BIP

A

AP

Uje˝d˝enie X X X

Próba Caprilliego X

Jazda w stylu angielskim X X X X X

Jazda w stylu western X X X X X

Uje˝d˝enie - western X X

Bieg z przeszkodami X X X X X

Prezentacja koni X X X

WyÊcigi sztafet X X X X X

WyÊcig pomi´dzy tyczkami X X

WyÊcig dooko∏a beczek  X X

WyÊcig - ósemka X X

Wyst´py w 2 lub 4 X X X X X



b. Wszyscy jeêdêcy sà zobowiàzani do noszenia odpowiednich kasków

ochronnych lub toczków z trzy – lub czteropunktowym zapi´ciem za-

równo podczas treningów, przejazdów konkursowych jak i podczas

przebywania przy koniach. Toczki muszà byç dobrze zapi´te!

c. Zawodnicy muszà nosiç na plecach wyraênie widoczny numer podczas

startów, treningów i pobytu na terenie zawodów.

d. Podczas treningów zawodnicy muszà u˝ywaç toczka, butów jeêdziec-

kich i regulaminowych d∏ugich spodni lecz mogà byç ubrani w koszul´

z krótkimi r´kawami.

2. Strój do jazdy w stylu angielskim:

a. krótki, ciemny rajtrok,

b. bia∏a koszula z d∏ugimi r´kawami,

c. krawat lub plastron,

d. bryczesy,

e. r´kawiczki i ostrogi nie obowiàzujà, 

f. dozwolona jest jeêdziecka odzie˝ przeciwdeszczowa w przypadku niepogody,

g. w przypadku bardzo wysokich temperatur s´dziowie mogà zezwoliç na zdj´cie

marynarek.

3. Strój do wyst´pów w dwójkach lub czwórkach:

a. zawodnicy muszà nosiç odpowiednie kaski i buty,

b. kostiumy, je˝eli sà u˝ywane nie mogà zagra˝aç bezpieczeƒstwu jeêdêca ani konia,

c. kostiumy powinny byç wypróbowane przed zawodami, a jeêdêcy i konie muszà

byç do nich przyzwyczajeni.

SEKCJA D – SPRZ¢T

1. Zasady ogólne:

a. Siod∏a muszà byç dobrze dopasowane do koni. Sprz´t zapewnia organizator za-

wodów w porozumieniu z w∏aÊcicielem konia.

1) Zawodnik mo˝e korzystaç z w∏asnego siod∏a je˝eli pasuje ono na konia.

2) Siod∏a specjalne muszà byç zatwierdzone przez organizatora przed zawodami.

b. Kantary sà wymagane we wszystkich grupach z asekuracjà. Uwiàz musi byç przy-

pi´ty do kantara, a nie do og∏owia.

1) Kantar mo˝e byç nad lub pod og∏owiem, aby nie przeszkadza∏ w dzia∏aniu

w´dzid∏a i wodzy.
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c. Sprz´t jeêdziecki ZAKAZANY (tak˝e podczas rozgrzewki):

1) wypinacze, wodze pomocnicze,

2) pokrowiec na siod∏o – w przypadku koniecznoÊci korzystania z takiego po-

krowca zawodnik musi zg∏osiç ten fakt przed zawodami w Karcie Jeêdêca

i uzyskaç zatwierdzenie,

3) ochraniacze, banda˝e czy okulary dla koni,

4) os∏ona na nos konia.

d. Jeêdêcy mogà u˝ywaç specjalistycznego sprz´tu i nie dostajà za to punktów kar-

nych, po uprzednim zg∏oszeniu tego faktu w Karcie Jeêdêca. Jeêdziec w ˝aden

sposób nie mo˝e byç przywiàzany do konia lub siod∏a.

e. Og∏owie musi byç odpowiednie do stylu w jakim jeêdziec startuje oraz spe∏niaç

wszelkie wymagania.

1) W mi´dzynarodowych, krajowych i okr´gowych zawodach istnieje obowià-

zek sprawdzenia w´dzide∏ u wszystkich koni. Podczas przeglàdu jeêdziec nie

mo˝e siedzieç na koniu.

2. Uje˝d˝enie i próba Caprilliego

a. Na wszystkich poziomach obowiàzuje siod∏o typu angielskiego ze strzemionami.

b. Wymagane jest og∏owie w´dzid∏owe.

c. Obowiàzuje og∏owie z nachrapnikiem hanowerskim, polskim lub krzy˝owym.

d. Wszelkie w´dzid∏a muszà byç ∏agodne i lite. Wszystkie cz´Êci w´dzid∏a znajdujà-

ce si´ w pysku konia muszà byç wykonane z dwu lub wi´cej rodzajów metalu

bàdê materia∏u. 

Dozwolone sà jedynie nast´pujàce w´dzid∏a:

1) w´dzid∏o zwyk∏e pojedynczo ∏àczone

2) w´dzid∏o zwyk∏e podwójnie ∏àczone

3) w´dzid∏o z pierÊcieniami w kszta∏cie litery D

4) w´dzid∏a amerykaƒskie

a. z wàsami

b. bez wàsów

5) w´dzid∏o tylko z górnymi lub dolnymi wàsami

6) w´dzid∏o jednolite

7) w´dzid∏o z czankami (typu Baucher)

8) Dr Bristol
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9) w´dzid∏o typu Fulmer (z dolnymi i górnymi wàsami)

10) w´dzid∏o francuskie

Uwaga!

˚adne z powy˝szych nie mo˝e byç os∏oni´te gumà czy skórà. W´dzid∏a z mate-

ria∏ów syntetycznych sà dozwolone, ich kszta∏t musi byç zbli˝ony do jednego

z przedstawionych na powy˝szym rysunku.

e. Wytok jest dozwolony jedynie w próbie Caprilliego.

f. W uje˝d˝eniu i próbie Caprilliego dozwolone jest u˝ywanie palcata nie d∏u˝szego

ni˝ 1 metr (mierzone razem z koƒcówkà).

3. Jazda w stylu angielskim i bieg z przeszkodami

a. Dowolny rodzaj siod∏a angielskiego.

b. Jeden bat nie d∏u˝szy ni˝ 1 metr (mierzone razem z koƒcówkà).

c. Strzemiona

1) Do butów z obcasem mo˝na u˝ywaç zwyk∏ych strzemion.

2) Rekomenduje si´ u˝ywanie strzemion bezpiecznikowych.

3) Strzemiona bezpieczne (w kszta∏cie litery S, otwierajàce si´, z noskami itp.) sà

obowiàzkowe przy wszelkim obuwiu nietypowym. 

4) Jeêdêcy sà zobowiàzani do dostarczenia na zawody swoich strzemion bez-

piecznikowych i puÊlisk (chyba, ˝e organizator zadecyduje inaczej o czym

musi zawiadomiç przed zawodami w regulaminie.

d. Og∏owia

1) Wymagane jest og∏owie w´dzid∏owe

2) Obowiàzuje og∏owie z nachrapnikiem hanowerskim, polskim lub krzy˝owym

3) W´dzid∏o muszà byç ∏agodne i lite

4) Wszystkie cz´Êci w´dzid∏a znajdujàce si´ w pysku konia muszà byç wykona-

ne z dwu lub wi´cej rodzajów metalu lub materia∏u.

e. Zalecane sà w´dzid∏a o ostrzejszym dzia∏aniu oraz pelham z nachrapnikiem polskim.

1) S´dzia mo˝e ukaraç zawodnika punktami karnymi za u˝ywanie nietypowych

w´dzide∏ lub nachrapników.

2) Kalosze i banda˝e w spokojnych kolorach sà dozwolone tylko w biegu

z przeszkodami.

3) Wytoki sà zakazane.

4) Palcaty, ostrogi i baty sà dozwolone.
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4. Prezentacje 

a. Zawodnicy reprezentujàcy styl western prezentujà konie na kantarach i skórzanym

lub nylonowym uwiàzie.

b. Zawodnicy reprezentujàcy styl angielski prezentujà konie w dopasowanych og∏o-

wiach lub skórzanych bàdê nylonowych kantarach (patrz w cz´Êci dotyczàcej

sprz´tu dla jazdy stylem angielskim).

5. WyÊcigi

a. Siod∏a zgodne z wymogami dla stylu jazdy.

b. Og∏owia zgodne z wymogami dla stylu jazdy.

c. Dozwolony sprz´t:

1) d∏ugie buty,

2) ostrogi, baty.

d. Zakazany sprz´t:

1) lasso, 

2) hakamore,

3) wytok,

4) wypinacze,

5) kawecan, nietypowe nachrapniki,

6) druciane, metalowe, szorstkie cz´Êci paska podganasznikowego,

7) nietypowe podkowy.

SEKCJA E – ZASADY ROZGRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI

1. Przepisy ogólne

a. W jeêdziectwie zawodnicy sà przydzielani do poszczególnych grup tylko

na podstawie ich umiej´tnoÊci jeêdzieckich. P∏eç i wiek nie sà brane pod uwa-

g´ przy podziale na grupy

b. Ka˝dy jeêdziec musi odbyç minimum 10 treningów w okresie 6 miesi´cy

przed zawodami.

c. Spóênione zapisy nie sà przyjmowane.

d. Na teren zawodów nie wolno wprowadzaç psów za wyjàtkiem psów prze-

wodników niewidomych.

e. Przed dosiadaniem koni odbywa si´ przeglàd rz´du.

f. W przypadku zg∏oszenia w∏asnych koni jeêdziec mo˝e zostaç poproszony do-

starczenie ujemnego wyniku próby Cogginsa.
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g. Podczas Igrzysk Olimpijskich wszyscy zawodnicy korzystajà z koni zapewnio-

nych przez organizatorów.

h. Je˝eli zawodnicy nie przywo˝à swoich w∏asnych koni musi byç przeznaczony

odpowiednia iloÊç czasu aby jeêdziec przyzwyczai∏ si´ do konia.

i. Jeêdziec korzysta z jednego konia podczas wszystkich konkurencji, w których

bierze udzia∏.

j. Zmiana konia jest mo˝liwa tylko i wy∏àcznie w nast´pujàcych przypadkach: 

z powodów bezpieczeƒstwa, gdy koƒ zakuleje bàdê zachoruje.

k. W wyznaczonych punktach placu konkursowego powinni znajdowaç si´ obser-

watorzy wyznaczeni przez kierownictwo zawodów, gotowi do udzielenia pomo-

cy jeêdêcom w razie nag∏ej potrzeby.

l. Podczas zawodów mi´dzynarodowych / igrzysk Êwiatowych wszystkie polece-

nia s´dziów muszà byç t∏umaczone na j´zyk zawodnika. Komendy wydaje trener

lub osoba przez niego wyznaczona.

m. Ostatecznà decyzj´ o dopuszczeniu konia do uczestnictwa w zawodach podej-

muje s´dzia (owie) i kierownik zawodów do spraw koni. Decyzja g∏ównego le-

karza weterynarii zawodów, przyj´ta przez s´dziego a dotyczàca stanu zdrowia

konia jest ostateczna przy ustalaniu miejsc medalowych. 

n. JeÊli to mo˝liwe, komendy powinny byç og∏oszone publicznie najpierw w j´zy-

ku angielskim, w drugiej kolejnoÊci po francusku, w trzeciej kolejnoÊci po hisz-

paƒsku a nast´pnie w j´zyku migowym dla nies∏yszàcych. Mo˝na u˝ywaç tak-

˝e kart-znaków dla nies∏yszàcych. Karty uniwersalne winny zawieraç nast´pujà-

ce oznaczenia: 1 = st´p, 2 = k∏us wysiadywany, 3 = k∏us anglezowany,

4 = galop, 0 = zmiana kierunku i = zatrzymanie.

o. Protesty sà rozpatrywane przez kierownika zawodów w konsultacji z s´dziami,

stewardem i/ lub komitetem regulaminowym. Ich decyzja jest ostateczna.

p. Za niepe∏nosprawnoÊç nie sà przyznawane punkty karne o ile nie wp∏ywa ona

znaczàco na wykonanie programu. W takich przypadkach o przyznaniu punk-

tów karnych decyduje s´dzia.

q. Pomocnicy mogà znajdowaç si´ na placu konkursowym tylko za zgodà s´dzie-

go lub o ile wymagajà tego przepisy danej konkurencji. 

r. O przyznaniu punktów karnych dla zawodnika za pomoc z zewnàtrz/ podpowie-

dzi zza ogrodzenia decyduje s´dzia. Urzàdzenia elektroniczne s∏u˝àce komunika-

cji z trenerem czy innymi osobami na zewnàtrz placu konkursowego sà zakazane.

s. W przypadku uszkodzenia sprz´tu jeêdzieckiego czy zgubienia podkowy jeêdziec

mo˝e kontynuowaç przejazd lub zjechaç z placu na polecenie swojego trenera.
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t. Zawodnicy z zespo∏em Down'a, u których stwierdzono niestabilnoÊç w stawie

szczytowo-obrotowym nie mogà braç udzia∏u w jeêdziectwie. Dodatkowe infor-

macje i procedury odstàpienia od tej zasady znajdujà si´ w Artykule 1.

u. Definicje s∏ów okreÊlajàcych ruchy konia:

W celu unikni´cia nieporozumieƒ w rozumieniu charakterystyki ruchów konia

zosta∏y tutaj sprecyzowane niektóre okreÊlenia.

1) Ustawienie konia na krzywej (zgi´cie) oznacza boczne zgi´cie konia.

2) Kadencja oznacza niezak∏ócony rytm chodu.

3) Kontakt jest zwiàzany z przyj´ciem w´dzid∏a i akceptacjà napi´tej wodzy

jako Êrodka ∏àcznoÊci z jeêdêcem.

4) Anglezujemy zawsze na zewn´trznà przednia nog´ konia. Zatem ko∏o k∏u-

sem w prawo jeêdziec wykonuje siadajàc w momencie, gdy lewa przednia

noga konia znajduje si´ na ziemi natomiast wykonujàc ko∏o w lewo jeê-

dziec winien siadaç, gdy koƒ stawia prawà przednià nog´ na ziemi.

5) Zebranie konia jest zwiàzane g∏ównie ze zgi´ciem jego g∏owy w potylicy

i ganaszach.

6) Swoboda ruchów to nieskr´powanie i brak oporu konia do energicznej i ela-

stycznej pracy koƒczyn wynikajàcej z mo˝liwoÊci zgi´cia w stawach biodro-

wych i ∏opatkach, które umo˝liwia wysuwanie koƒczyn daleko w przód.

7) Impuls to tendencja do ruchu naprzód, elastycznoÊç wykroku dajàca wra-

˝enie energicznego poruszania si´. Tendencja do ruchu wprzód bez zb´d-

nego poÊpiechu jest widoczna w zaanga˝owaniu zadu. Aby ukazaç impuls

koƒ musi ch´tnie iÊç do przodu i poruszaç si´ po linii prostej.

8) Wyd∏u˝anie wykroku jest wst´pnym çwiczeniem do chodów wyciàgni´-

tych. Koƒ porusza si´ spokojnie i prosto, przy utrzymanym kontakcie z py-

skiem i wyraênie wyd∏u˝a krok.

9) LekkoÊç ruchu konia objawia si´ w zr´cznym i zwinnym poruszaniu si´.

Jest wynikiem gi´tkoÊci, impulsu, równowagi i swobody ruchu. 

10) Koƒ postawiony na pomocach bez oporu akceptuje lekki kontakt r´ki

jeêdêca poprzez dzia∏anie wodzy zachowujàc przy tym rozluênionà

szcz´k´ i potylic´, co wi´cej, koƒ akceptuje inne pomoce jeêdzieckie,

które „napychajà” go na w´dzid∏o. Koƒ postawiony na pomocach poru-

sza si´ z rozluênionym grzbietem, wykazuje brak oporu podczas zmian

chodu i pozostaje w pe∏ni podporzàdkowany jeêdêcowi. Ustawienie ko-

nia na pomocach zale˝y zarówno od jego podporzàdkowania jak

i od stopnia wytrenowania. 

a) G∏owa winna pozostawaç w sta∏ym ustawieniu, regu∏à jest ustawie-

nie nieznacznie przed pionem z mi´kkà potylicà jako najwy˝szym

punktem szyi. Koƒ nie powinien stawiaç oporu jeêdêcowi.
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11) Zgi´cie boczne g∏owy konia odnosi si´ do kierunku, w który koƒ patrzy.

Koƒ zgi´ty w potylicy, mo˝e byç ustawiony w lewo lub prawo. Jeêdziec

widzi kawa∏ek oka i nosa konia po tej stronie, w którà jest on zwrócony.

12) RegularnoÊç odnosi si´ do rytmu koƒskiego chodu i oznacza równomier-

ne tempo danego chodu.

13) Rytm – iloÊç uderzeƒ kopyt (st´p – 4, k∏us -2, galop – 3).

14) Pos∏uszeƒstwo konia oznacza jego psychicznà i fizycznà gotowoÊç do re-

agowania na sygna∏y zawodnika. Ró˝nica pomi´dzy oporem a niepos∏u-

szeƒstwem mo˝emy wyjaÊniç nast´pujàco: koƒ stawia opór, gdy jako od-

powiedê na sygna∏y jeêdêca demonstruje brak elastycznoÊci podczas ru-

chów i zmian chodu podczas, gdy niepos∏uszeƒstwo to celowa ucieczka.

15) PrzepuszczalnoÊç to fizyczna zdolnoÊç konia do swobodnego przenosze-

nia Êrodka ci´˝koÊci zarówno w przód, w ty∏ jak i na boki bez sztywnoÊci

i oporu. Koƒ jest przepuszczalny, gdy p∏ynnie reaguje na wstrzymujàce

i ustawiajàce go dzia∏anie wodzy i ukierunkowujàce go dzia∏anie ∏ydek

i krzy˝a. PrzepuszczalnoÊç naj∏atwiej oceniaç podczas zmian chodów.

16) Tempo to szybkoÊç powtarzajàcego si´ rytmu. Nie jest ono równoznacz-

ne z szybkoÊcià chodu. SzybkoÊç wyra˝a si´ iloÊcià kilometrów na godzi-

n´ i mo˝e wzrastaç poprzez zwi´kszenie tempa lub wyd∏u˝enia wykroku.

17) Zatrzymanie – koƒ powinien staç spokojnie, bez ruchu i prosto, z ci´˝a-

rem cia∏a równo roz∏o˝onym na wszystkie cztery nogi. Jest to widoczne,

gdy pary nóg konia stojà w liniach prostych.

18) Zmiana kierunku powinna byç wykonywana od ogrodzenia:

a) podczas zmiany kierunku koƒ powinien dostosowaç zgi´cie swoje-

go cia∏a do linii, którà podà˝a, b´dàc rozluênionym i reagujàcym

na sygna∏y jeêdêca bez oporu, zmiany chodu, rytmu czy szybkoÊci,

b) koƒ powinien utrzymywaç rytm i byç w kadencji podczas zmian kierunku,

I. zmiana kierunku po przekàtnej powinna byç wykonywana k∏usem

anglezowanym,

II. podczas zmiany kierunku w galopie mo˝liwe sà nast´pujàce ro-

dzaje zmiany nogi:

� zatrzymanie konia i natychmiastowe zagalopowanie z nogi w∏aÊciwej,

� zwyk∏a zmiana nogi podczas, której koƒ przechodzi do st´pa lub

k∏usa i ponownie zagalopowuje z w∏aÊciwej nogi. Dozwolone jest

wykonanie maksimum trzech kroków st´pem czy k∏usem,

� lotna zmiana nogi wykonywana bez zmiany chodu konia.

19) PrzejÊcia to zmiany chodu i tempa. Powinny byç wykonywane szybko

lecz jednoczeÊnie ∏agodnie, nie raptownie. Koƒ winien byç prowadzony

lekko, spokojnie i z zachowaniem w∏aÊciwej pozycji.
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v. Ocenianie konkurencji.

1) We wszystkich konkurencjach ocenie s´dziów podlegajà:

a) równowaga jeêdêca,

b) dosiad jeêdêca,

c) u˝ycie pomocy,

d) umiej´tnoÊç powodowania koniem,

e) zachowanie form grzecznoÊciowych i bezpieczeƒstwa,

f) sportowa postawa,

g) wyniki pokazu osiàgni´te przez konia nie powinny byç wa˝niejsze ni˝

sposób ich osiàgni´cia.

2) Dosiad jeêdziecki dla jazdy w stylu angielskim.

a) Jeêdziec winien wyglàdaç elegancko. Dosiad i r´ce swobodne, stwa-

rzajàce wra˝enie pe∏nej kontroli nad koniem.

b) Dosiad podstawy: wzrok skierowany przed siebie, barki cofni´te

do ty∏u. Górna cz´Êç tu∏owia wyprostowana lecz nie sztywna i nie

wypi´ta do przodu. Palce stóp w po∏o˝eniu najlepiej odpowiadajà-

cym budowie jeêdêca. Nogi zgi´te w stawach skokowych, pi´ty

w dó∏. ¸ydki i nogi przylegajà do boków konia nieco za popr´giem.

Strzemiona pod najszerszà cz´Êcià stopy. Strzemiona nie mogà byç

przywiàzane do popr´gu.

c) D∏onie winny znajdowaç si´ nieco przed k∏´bem konia i nie mogà si´

dotykaç. Kciuki skierowane pod kàtem 30 stopni do wewnàtrz.

Od pyska konia do ∏okcia jeêdêca winna byç zachowana linia prosta.

Sposób trzymania wodzy jest dowolny a koniec wodzy mo˝e zwisaç

z lewej lub prawej strony, jednak˝e wodze muszà byç zebrane i nie

mogà wisieç luêno.

d) Dosiad podczas ruchu:

- w st´pie, k∏usie çwiczeb-

nym, galopie wysiadywanym

cia∏o winno byç par´ stopni

przed lub w pionie;

- podczas k∏usa anglezowane-

go, galopu w pó∏siadzie czy

skoków powinna byç tenden-

cja do pochylenia tu∏owia

w przód.
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3) Niedozwolona pomoc osoby prowadzàcej konia lub osób asekurujàcych

zawodnika b´dzie karana punktami karnymi:

a) asekurujàcy nie mo˝e wydawaç poleceƒ, podpowiadaç ani w inny

sposób pomagaç zawodnikowi – wy∏àczajàc sytuacje wyjàtkowe,

b) specjalne ulgi mogà byç zastosowane w przypadku zawodników

z zaburzeniami wzroku, s∏uchu lub dotkni´tych ci´˝kim kalectwem,

c) trener nie mo˝e prowadziç konia, asekurowaç ani w inny sposób

asystowaç swojemu zawodnikowi podczas przejazdu.

2. Przepisy dla uje˝d˝enia i próby Caprilliego

a. Celem uje˝d˝enia jest harmonijny rozwój naturalnych mo˝liwoÊci i zdolnoÊci ko-

nia. W wyniku prawid∏owego uje˝d˝enia koƒ jest spokojny, gi´tki, rozluêniony

i elastyczny oraz ufny, uwa˝ny, czu∏y i doskonale rozumiejàcy si´ ze swoim jeêdê-

cem. Taki koƒ sprawia wra˝enie samodzielnego wykonywania postawionych mu

zadaƒ. Wspó∏pracujàcy i uwa˝ny ca∏kowicie podporzàdkowany woli jeêdêca.

b. Podczas ca∏ego przejazdu, nawet w stój, jeêdziec winien staraç si´, aby koƒ by∏

„postawiony na pomocach”. Poniewa˝ wymaga to sta∏ej i konsekwentnej pracy

pomi´dzy jeêdêcem i koniem na zawodach gdzie jeêdêcy nie mogà startowaç

na w∏asnych koniach za wystarczajàcy b´dzie uwa˝any umiarkowany kontakt.

WartoÊç wspó∏czynnika w Ocenach Dodatkowych dotyczàca pos∏uszeƒstwa

b´dzie zmniejszona, a wartoÊç za dosiad i prawid∏owe i skuteczne u˝ycie po-

mocy b´dzie zwi´kszona.

c. Zatrzymanie: w stój szyja konia powinna byç uniesiona, potylica wysoko, nos

nieznacznie przed pionem. Koƒ zebrany – utrzymany lekki i mi´kki kontakt po-

mi´dzy pyskiem konia a r´kà jeêdêca. Koƒ mo˝e spokojnie prze˝uwaç w´dzid∏o

i powinien byç gotowy do ruszenia na najdelikatniejszy sygna∏ jeêdêca.

d. Wyró˝niamy nast´pujàce rodzaje st´pa:

1) roboczy:

a) rytmiczny i niewymuszony st´p, podczas którego koƒ powinien ener-

gicznie lecz spokojnie i równo kroczyç zaznaczajàc cztery takty pod-

czas których Êlady tylnych kopyt pokrywajà Êlady kopyt przednich, 

b) jeêdziec utrzymuje sta∏y, lekki kontakt z pyskiem konia,

2) poÊredni:

a) swobodny, rytmiczny, niewymuszony st´p w umiarkowanym rozcià-

gni´ciu z równo zaznaczonymi krokami, gdzie tylne kopyta dotykajà

ziemi przed Êladami kopyt przednich

b) jeêdziec utrzymuje sta∏y, lekki kontakt z pyskiem konia,
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3) swobodny:

a) jest to chód rozluêniony, podczas którego pozwalamy koniowi

na ca∏kowicie swobodne opuszczenie g∏owy i rozciàgniecie szyi. 

e. Wyró˝niamy nast´pujàce rodzaje k∏usa:

1) roboczy: koƒ porusza si´ z w∏aÊciwà równowagà i b´dàc ustawionym

na pomocach, kroczy naprzód równym, elastycznym krokiem z dobrà pra-

cà stawów skokowych. Wyra˝enie „dobra praca stawów skokowych” nie

oznacza, ˝e zebranie konia jest wymagane. PodkreÊla tylko wag´ impulsu

wynikajàcego z aktywnoÊci zadu.

2) poÊredni:

a) koƒ porusza si´ naprzód krokiem swobodnym, Êrednio wyciàgni´tym

z wyraênie zaanga˝owanà pracà zadu,

b) jeêdziec pozwala koniowi postawionemu na pomocach trzymaç g∏o-

w´ nieco bardziej przed pionem co pozwala na obni˝enie g∏owy i szyi

w tym czasie,

c) kroki powinny byç równe a ca∏y ruch zrównowa˝ony i niewymuszony. 

f. Wyró˝niamy nast´pujàce rodzaje galopu:

1) roboczy: koƒ jest w równowadze, ustawiony na pomocach, porusza si´

równo, lekko i w kadencji z widocznà dobrà pracà stawów skokowych.

Wyra˝enie „dobra praca stawów skokowych” nie oznacza, ˝e zebranie ko-

nia jest konieczne. PodkreÊla wag´ impulsu, którego êród∏em jest aktyw-

na praca zadu.

2) poÊredni:

a) koƒ porusza si´ naprzód swobodnym, zrównowa˝onym i Êrednio

wyd∏u˝onym krokiem z wyraênie zaanga˝owanà pracà zadu,

b) jeêdziec pozwala koniowi postawionemu na pomocach utrzymywaç

g∏ow´ nieco przed pionem co pozwala mu w tym samym czasie

na obni˝enie g∏owy i szyi.

g. Dosiad i pomoce jeêdzieckie:

1) Wszystkie ruchy powinny byç wykonane bez widocznego wysi∏ku ze stro-

ny jeêdêca.

a) Zawodnik powinien prawid∏owo utrzymywaç równowag´ przy sta∏ym

ustawieniu nóg. Górna cz´Êç cia∏a powinna byç wyprostowana i jed-

noczeÊnie swobodna, z d∏oƒmi ustawionymi nisko i blisko siebie, jed-

nak bez wzajemnego dotykania czy dotykania konia. Kciuk jest naj-

wy˝ej ustawionym punktem d∏oni, ∏okcie i ramiona przy tu∏owiu tak,

aby pozwoli∏y jeêdêcowi na ∏agodne i swobodne podà˝anie za ru-

chem konia oraz na niewidoczne stosowanie pomocy jeêdzieckich.
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b) Obowiàzkowe jest prowadzenie konia obiema r´kami jednak pod-

czas opuszczania czworoboku na d∏ugiej wodzy po ukoƒczonym

programie jeêdziec mo˝e trzymaç wodze jednà r´kà.

h. Wykonanie i ocenianie programów:

1) Programy czytane.

a) Programy przejazdów na zawodach Olimpiad Specjalnych mogà byç za-

wodnikowi czytane.

b) Trener wyznacza osob´ czytajàcà zawodnikowi program. Podczas Igrzysk

lub zawodów mi´dzynarodowych trener mo˝e czytaç zawodnikowi pro-

gram we w∏asnym j´zyku.

c) B∏´dy wynikajàce z mylnego lub spóênionego odczytania programu sà

traktowane jako b∏´dy przejazdu i sà karane punktami karnymi.

d) Czytanie programu jest ograniczone do jednorazowego odczytania ka˝-

dego ruchu:

i. dodatkowe powtórzenie b´dzie oznacza∏o dodatkowà pomoc,

ii. poza sytuacjami niebezpiecznymi, dodatkowa pomoc jest zabro-

niona i powoduje eliminacj´ zawodnika.

2) Uk∏on – jeêdziec bierze wodze do jednej r´ki, wolnà r´k´ swobodnie

opuszcza w dó∏ wzd∏u˝ tu∏owia i wtedy sk∏ania g∏ow´ w lekkim uk∏onie.

3) G∏os – u˝ycie g∏osu w jakikolwiek sposób, cmokanie jednorazowe lub wie-

lokrotne jest powa˝nym b∏´dem, pociàgajàcym obci´cie oceny danego ru-

chu co najmniej o po∏ow´.

4) B∏´dy.

a) JeÊli zawodnik pomyli tras´ przejazdu (np. z∏a zmiana kierunku, pomini´-

cie jakiegoÊ ruchu), s´dzia daje znak dzwonkiem lub gwizdkiem. JeÊli za-

chodzi koniecznoÊç s´dzia wskazuje zawodnikowi miejsce, w którym

nale˝y ponownie rozpoczàç przejazd i kolejny ruch, który nale˝y wyko-

naç. Nast´pnie s´dzia zezwala zawodnikowi na kontynuacj´ programu.

b) W przypadkach, gdy zawodnik pomyli tras´ a sygna∏ dzwonka móg∏by

niepotrzebnie przeszkodziç w p∏ynnym wykonaniu programu s´dzia mo-

˝e zaniechaç przerwania przejazdu. Decyzj´ w takich przypadkach po-

dejmuje s´dzia g∏ówny.

c) W programach Olimpiad Specjalnych, ka˝de zmylenie trasy przejazdu,

bez wzgl´du na to czy by∏ sygna∏ dêwi´kowy czy nie, jest karane w na-

st´pujàcy sposób:

i. pierwsze zmylenie trasy – 1 punkt 

ii. po raz drugi – 2 punkty

iii. po raz trzeci – 4 punkty

iv. czwarta pomy∏ka powoduje eliminacj´, jednak zawodnik mo˝e

dokoƒczyç przejazd.

Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics

JEèDZIECTWO 
6.14



d) B∏´dy w wykonaniu programu (np. k∏us anglezowany zamiast çwi-

czebnego, nie prze∏o˝enie wodzy do jednej r´ki przy uk∏onie itp.) jest

karane podobnie jak pomylenie trasy. Dotyczy to tak˝e jeêdêca

opuszczajàcego czworobok w inny sposób ni˝ wymaga program.

e) JeÊli s´dzia nie zauwa˝y∏ b∏´du, wykonanie ocenia si´ na ko-

rzyÊç zawodnika.

f) Punkty karne sà odejmowane na ka˝dym arkuszu s´dziowskim

od ca∏kowitej liczby punktów uzyskanych przez zawodnika.

i. Ocenianie.

1) Ocena ka˝dego ruchu powinna w pierwszej kolejnoÊci okreÊlaç czy ruch zosta∏

wykonany niezadowalajàco (4 lub poni̋ ej) czy zadowalajàco (5 lub powy˝ej).

2) Dok∏adnoÊç powinna byç brana pod uwag´ tylko wtedy, gdy niedok∏adne

wykonanie pozbawi∏o ruch cech trudnych. Polecenia, które muszà byç wy-

konane w okreÊlonym punkcie czworoboku muszà byç wykonywane

w chwili, gdy tu∏ów jeêdêca znajdzie si´ na wysokoÊci tego punktu.

3) B∏àd jednorazowy powinien byç oceniany przez s´dziów ∏agodnie.

4) Zgrzytanie z´bami i machanie ogonem sà oznakami napi´ç lub sprzeciwu

ze strony konia i powinny byç wzi´te pod uwag´ przy ocenie danego ru-

chu, jak równie˝ w ocenach dodatkowych i za wra˝enie ogólne.

5) Konie, które podczas pokazu idà z wystawionym j´zykiem lub otwartym

pyskiem powinny uzyskaç ni˝sze oceny.

6) W sytuacji upadku konia lub/ i jeêdêca zawodnik nie podlega eliminacji. Za-

wodnik uzyskuje przez to d∏u˝szy czas przejazdu oraz wp∏ywa to na ni˝-

sze oceny dodatkowe i za wra˝enie ogólne.

7) Je˝eli podczas przejazdu koƒ opuÊci czworobok (wszystkie cztery nogi

konia muszà znaleêç si´ poza ogrodzeniem) jeêdziec jest eliminowany jed-

nak˝e mo˝e ukoƒczyç przejazd.

8) Je˝eli zawodnik po skoƒczonym przejeêdzie opuÊci czworobok w inny spo-

sób ni˝ zaznaczono zostanie ukarany punktami karnymi za pope∏niony b∏àd.

9) Konie z podwiàzanym j´zykiem b´dà eliminowane.

10) S´dzia mo˝e zatrzymaç przejazd i/ lub zezwoliç zawodnikowi na ponow-

ny start od poczàtku lub od dowolnego punktu programu, je˝eli zasz∏y ja-

kieÊ nieprzewidziane okolicznoÊci przeszkadzajàce wykonaniu programu.

11) Jeêdziec, który nie wjedzie na czworobok w ciàgu 90 sek. od sygna∏u s´-

dziego b´dzie eliminowany. Zawodnik nie mo˝e zostaç wezwany do roz-

pocz´cia przejazdu wczeÊniej ni˝ by∏o to planowane bez powiadomienia

go co najmniej 30 minut wczeÊniej o przyspieszeniu startu. 
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12) Wszystkie ruchy i przejÊcia, które podlegajà ocenie sà numerowane na ar-

kuszu s´dziowskim. Skala ocen od 0 do 10, gdzie 0 jest najni˝szà ocenà

przyznawanà za ruch nie wykonany w ogóle a 10 jest ocenà najwy˝szà.

Skala ocen:

10 doskonale

9 bardzo dobrze

8 dobrze

7 doÊç dobrze

6 zadowalajàco

5 dostatecznie

4 niedostatecznie

3 prawie êle

2 êle

1 bardzo êle

0 ruch nie wykonany

13) Oceny dodatkowe podobnie jak niektóre trudne lub/ i cz´sto powtarza-

jàce si´ ruchy mogà byç mno˝one przez specjalny wspó∏czynnik. Oce-

ny dodatkowe sà przyznawane po ukoƒczeniu przejazdu za:

a) chody

b) impuls

c) pos∏uszeƒstwo

d) dosiad jeêdziecki i u˝ycie pomocy

14) Po ukoƒczonym przejeêdzie i wystawieniu przez s´dziów ocen dodatko-

wych (które muszà byç wystawione z nale˝ytà rozwagà) arkusze s´-

dziowskie przekazywane sà do komisji zliczajàcej. 

a) Oceny sà mno˝one przez wspó∏czynniki i sumowane.

b) Nast´pnie sà odejmowane punkty karne.

c) Ocena koƒcowa, która jest podstawà klasyfikacji jest otrzymywa-

na przez dodanie punktów ze wszystkich arkuszy s´dziowskich da-

nego zawodnika. Je˝eli jest dwóch lub wi´cej s´dziów obowiàzuje

ujawnienie ocen ka˝dego s´dziego niezale˝nie od oceny ogólnej.

d) Zwyci´zcà zostaje zawodnik majàcy najwy˝szà ocen´ koƒcowà, dru-

gie miejsce zajmuje zawodnik majàcy drugà co do wysokoÊci ocen´

koƒcowà itd.

e) W przypadku równych ocen koƒcowych zwyci´zcà zostaje zawodnik

majàcy wy˝szà ocen´ za wra˝enie ogólne. 
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f) W przypadku równych ocen za wra˝enie ogólne s´dzia mo˝e zdecy-

dowaç o przewadze jednego z zawodników po przejrzeniu obu arku-

szy s´dziowskich lub og∏osiç remis.

j. Próba Caprilliego.

1) Program mo˝e byç zawodnikowi czytany (patrz przepisy „uje˝d˝enie”).

2) Oczekuje si´ jazdy st´pem roboczym oraz k∏usem anglezowanym, je˝e-

li w programie nie zaznaczono inaczej. 

3) Ka˝dy ruch jest oceniany na skali od 0 do 10 punktów tak, jak to ma miej-

sce w ujeêd˝eniu.

4) Punkty karne za skoki:

a) zrzutka – 2 punkty karne

b) pierwsza odmowa skoku – 3 punkty karne

c) druga odmowa skoku – 3 punkty karne

d) trzecie wy∏amanie – eliminacja, jednak zawodnik mo˝e

ukoƒczyç przejazd

5) Zmylenie trasy:

a) po raz pierwszy – 1 punkt karny

b) po raz drugi – 2 punkty karne

c) po raz trzeci – 4 punkty karne

d) po raz czwarty – eliminacja, jednak zawodnik mo˝e

ukoƒczyç przejazd

e) u˝ycie g∏osu – 2 punkty karne

Na arkuszach s´dziowskich oceny przydzielane sà tak jak w uje˝d˝eniu

a punkty karne odejmowane sà od sumy ocen.

3. Przepisy jazdy stylowej

Test jazdy w stylu angielskim jest obowiàzkowy jako preeliminacje i odbywa si´ po do-

braniu koni i treningach. 

Jazda w stylu angielskim mo˝e byç tak˝e jednà z konkurencji.

a. Zasada ogólna: podczas wszystkich konkurencji jeêdziec ma obowiàzek dosia-

daç tego samego konia. Jeêdziec nie panujàcy nad koniem b´dzie wyproszony

z placu konkursowego i zdyskwalifikowany w danej konkurencji.

1) Je˝eli zdrowie i bezpieczeƒstwo zawodnika jest zagro˝one przez dosia-

danie konia przydzielonego przez organizatorów, trener mo˝e za˝àdaç

zmiany konia.

2) Pomocnicy sà wpuszczani na plac tylko za zgodà s´dziego lub gdy wyma-

ga tego program danej klasy.
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3) Do decyzji s´dziego nale˝y ewentualne przyznanie punktów karnych za-

wodnikowi, który otrzyma∏ jakàkolwiek pomoc z zewnàtrz. Zabronione jest

korzystanie z elektronicznych przyrzàdów s∏u˝àcych porozumiewaniu si´

pomi´dzy jeêdêcami, trenerem czy innymi osobami.

4) W przypadku zepsucia si´ sprz´tu czy zgubienia podkowy zawodnik mo-

˝e kontynuowaç przejazd lub opuÊciç plac na proÊb´ trenera.

b. Ocenianie

1) Jeêdêcy oceniani sà za dosiad, pozycj´ i prac´ ràk, zdolnoÊç panowa-

nia nad koniem i jego zaprezentowania. Wyniki osiàgane przez konia nie

powinny byç uwa˝ane za wa˝niejsze ni˝ metody u˝yte przez jeêdêca

do ich osiàgni´cia.

2) Jeêdêcy startujàcy na poziomie A powinni umieç wykonaç program we-

d∏ug przepisów krajowego zwiàzku jeêdzieckiego.

c. Wymagania dla wszystkich grup

1) Zawodnicy wjadà na plac konkursowy na komend´ s´dziego – w ˝à-

danym chodzie.

2) Na komend´ s´dziego wszyscy jeêdêcy objadà uje˝d˝alni´ dooko∏a w wy-

maganym chodzie i kierunku, indywidualnie lub w grupie.

3) Wszyscy jeêdêcy b´dà prezentowaç jazd´ w odpowiednich dla swoich

klas chodach.

4) Wszyscy jeêdêcy b´dà proszeni o wykonanie cofania konia.

5) Wszyscy jeêdêcy mogà byç proszeni o wykonanie specjalnych zadaƒ wy-

znaczonych przez s´dziego lub kierownika zawodów.

6) Muszà zaprezentowaç jazd´ w obu kierunkach i umieç wykonaç prawid∏o-

wà przekàtnà.

7) ˚aden lub wszyscy jeêdêcy mogà byç proszeni o wykonanie specjalnych

zadaƒ odpowiednich dla swojej klasy, ˝adne inne testy nie mogà byç u˝y-

te. Mogà byç one wykonywane indywidualnie lub w grupie. Wszystkie te-

sty b´dà wykonywane na p∏askim pod∏o˝u.

8) Zach´ca si´ s´dziów do polecenia wykonania zawodnikom przynajmniej

trzech testów.

9) Jeêdêcy oceniani sà za dosiad, pozycj´ i prac´ ràk, zdolnoÊç panowa-

nia nad koniem i jego zaprezentowania. Wyniki osiàgane przez konia nie

powinny byç uwa˝ane za wa˝niejsze ni˝ metody u˝yte przez jeêdêca

do ich osiàgni´cia.
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d. Zasady jazdy w stylu angielskim:

1) zawodnicy wjadà na uje˝d˝alni´ w wyznaczonym przez s´dziego chodzie,

2) muszà zaprezentowaç jazd´ w obu kierunkach i umieç wykonaç prawid∏o-

wà przekàtnà,

3) wjechaç na lini´ Êrodkowà i cofnàç konia na komend´,

4) ˝aden lub wszyscy jeêdêcy mogà byç proszeni o wykonanie specjalnych

zadaƒ odpowiednich dla swojej klasy. Mogà byç one wykonywane indywi-

dualnie lub w grupie. Wszystkie testy b´dà wykonywane na p∏askim pod-

∏o˝u. Instrukcje muszà byç og∏aszane publicznie.

5) Zadania, jakie mogà wybraç s´dziowie:

a) zatrzymanie (4 – 6 sekund),

b) ósemka k∏usem ze zmianà nogi, na którà si´ anglezuje na przekàtnej,

c) ósemka galopem na w∏aÊciwà nog´ ze zwyk∏à lub lotnà zmianà no-

gi, lub zatrzymaniem i ponownym zagalopowaniem z w∏aÊciwej nogi,

d) jazda w grupie st´pem, k∏usem lub galopem,

e) zatrzymanie (4-6 sekund) z zebranego galopu,

f) serpentyna k∏usem z anglezowaniem na w∏aÊciwà nog´ – zmiana no-

gi na przekàtnej,

g) wykonanie wskazanej zmiany nogi w galopie (zwyk∏a, przez zatrzy-

manie, lotna),

h) ko∏o w chodzie odpowiednim dla danej klasy,

i) zwrot na zadzie lub/ i przodzie,

j) zmiana kierunku w st´pie, k∏usie lub/ i galopie.

4. Przepisy dla biegu z przeszkodami

a. Zasady ogólne: zach´ca si´ organizatorów do planowania tras, których poko-

nywanie nie b´dzie trwa∏o d∏u˝ej ni˝ 90 sekund.

1) Trasa musi byç dostosowana do odpowiedniego dla ka˝dego poziomu

chodu konia, gdy˝ jest on oceniany przez s´dziego podczas przejazdu.

2) Projektant trasy powinien mieç na uwadze, i˝ trasa i przeszkody muszà

byç bezpieczne, aby wyeliminowaç mo˝liwoÊç wypadku. Musi byç prze-

widziana odpowiednia iloÊç miejsca dla konia na k∏us – przynajmniej 10 m

i co najmniej 15 m na galop aby s´dzia móg∏ oceniç chód odpowiedni dla

danego poziomu.

3) Zach´ca si´ do wykorzystywania – jako przeszkody -naturalnych warun-

ków terenu, na którym rozgrywamy zawody (drzewa, strumyki, krzewy,

pagórki, rowy itp.), je˝eli gwarantuje to bezpieczeƒstwo oraz odpowiednià

widocznoÊç dla s´dziego.
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4) S´dzia musi obejrzeç tras´ i mieç prawo dokonania zmian, je˝eli stwierdzi

mo˝liwoÊç wystàpienia jakiegokolwiek niebezpieczeƒstwa. 

5) Ustalenie bezpiecznego rodzaju chodu koni pomi´dzy przeszkodami nale-

˝y do s´dziego.

6) Zwyci´zcà zostaje jeêdziec, który zebra∏ najmniejszà iloÊç punktów kar-

nych oraz pokona∏ tras´ w najlepszy sposób.

b. Przejazd b´dzie oceniany na podstawie:

1) ˝ywego reagowania konia na pomoce jeêdêca,

2) pos∏uszeƒstwa konia,

3) ogólnego nastawienia,

4) umiej´tnego powodowania koniem podczas przejazdu przez przeszkody,

5) podczas ruchu konia r´ce jeêdêca muszà byç delikatne, aby nie wywo∏y-

wa∏y dodatkowych reakcji konia.

c. S´dzia mo˝e zaleciç omini´cie przeszkody, której pokonywanie zabiera zawod-

nikowi zbyt wiele czasu.

d. Punkty karne przyznawane sà za wszelkie próby opóênienia pokonania prze-

szkody przez konia.

e. Zmylenie trasy jest rozumiane jako:

1) pokonanie przeszkody w z∏ym kierunku lub ze niew∏aÊciwej strony,

2) pokonanie przeszkody w inny sposób ni˝ nakazuje program,

3) omini´cie przeszkody bez zezwolenia s´dziego,

4) pokonanie przeszkód w niew∏aÊciwej kolejnoÊci,

5) odmowa pokonania przeszkody wed∏ug instrukcji s´dziów,

6) odmowa powoduje nie zaliczenie przeszkody do wyniku, niekoniecznie

oznacza eliminacj´. Zawodnicy, którzy nie pokonali wszystkich przeszkód

sà klasyfikowani za zawodnikami, którzy zaliczyli wszystkie przeszkody.

f. Wymagane przeszkody (lista znajduje si´ w Sekcji G).

1) Dla klas A – AP

a) trasa biegu b´dzie zawiera∏a 3 przeszkody z listy obowiàzkowej

i przynajmniej 3 z listy do wyboru,

b) trasa mo˝e liczyç najmniej 6, najwi´cej 10 przeszkód.

2) Dla klas CI, BI i BIP

a) trasa biegu b´dzie zawiera∏a 3 przeszkody z listy obowiàzkowej,

b) trasa mo˝e liczyç od 5 do 7 przeszkód

i. je˝eli jednà z przeszkód jest bramka to obowiàzuje tylko jej otwar-

cie i przejechanie przez nià bez zamykania.
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3) Dla klas CS, BS i BSP

a) trasa biegu b´dzie zawiera∏a 2 przeszkody z listy obowiàzkowej,

b) trasa mo˝e liczyç od 4 do 6 przeszkód,

i. je˝eli jednà z przeszkód jest bramka, to ze wzgl´du na bezpieczeƒ-

stwo osób asekurujàcych obowiàzuje tylko przejazd przez bramk´

bez jej otwierania czy zamykania.

5. Prezentacja koni na kantarach lub w og∏owiach

a. W tej konkurencji nacisk jest po∏o˝ony na umiej´tnoÊç zaprezentowania konia

przez zawodnika przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeƒstwa. Koƒ w tym

wypadku s∏u˝y do zaprezentowania umiej´tnoÊci zawodnika.

1) Stosowana jest metoda „åwiartek”.

Dla informacji trenerów i wystawiajàcych konie podajemy nast´pujàce wskazówki, aby zilu-

strowaç jak powinien ustawiaç/ poruszaç si´ zawodnik prezentujàcy konia. W wyobraêni

dzielimy konia niewidzialnà linià na cztery równe cz´Êci jak pokazano na rysunku. (Uwaga:

ka˝da çwiartka ma swój numer I, II, III, IV dla ∏atwiejszego rozró˝nienia). Jedna linia biegnie

w poprzek konia tu˝ za k∏´bem a druga wzd∏u˝ konia od g∏owy do ogona. Gdy s´dzia jest

w I prezenter powinien byç w IV. Gdy s´dzia przejdzie do II, prezenter powinien przejÊç do I.

Je˝eli s´dzia przejdzie do III, prezenter przechodzi do IV. Je˝eli s´dzia podchodzi do IV, pre-

zenter wraca raz jeszcze do I. Metoda ta zapewnia bezpieczeƒstwo jako, ˝e prowadzàcy

trzyma konia w pozycji uniemo˝liwiajàcej mu kopni´cie s´dziego. 

b. Wzory sprawdzianów muszà byç podane do wiadomoÊci minimum na godzin´

przed rozpocz´ciem pokazu.

c. Zasady pokazu.

1) Zawodnik wprowadza konia na plac ˝ywym krokiem w kierunku przeciw-

nym do ruchu wskazówek zegara (je˝eli nie ma innych wytycznych s´dzie-

go). Koƒ powinien byç prowadzony ˝wawym st´pem lub k∏usem.
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2) Po ustawieniu si´ wszystkich na linii Êrodkowej s´dzia wzywa po kolei za-

wodników do prezentacji indywidualnej. Prowadzàcy musi upewniç si´, ˝e

nic nie zas∏ania s´dziemu dobrej widocznoÊci.

d. Ocenianie.

1) Wyglàd konia: w sumie – 20 punktów

a) kondycja – 5 punktów

b) piel´gnacja – 5 punktów

i. Dobrze wyszczotkowana sierÊç (kurz, brudne plamy sà niedo-

puszczalne).

ii. Wyczyszczone okolice oczu, uszy, pysk, chrapy, brzuch pomi´dzy

nogami, dooko∏a ogona.

iii. Grzywa, ogon, grzywka dobrze rozczesane i czyste. Wszelkie

ozdoby sà zakazane. Grzywa i grzywka mogà byç zaplecione

w warkocz jeÊli pokazujàcy ma takie ˝yczenie.

iv. Kopyta powinny byç w∏aÊciwie rozczyszczone i czyste. JeÊli koƒ

jest podkuty, podkowy muszà byç dobrze dopasowane.

c) strzy˝enie – 5 punktów

i. Grzywa mo˝e byç przystrzy˝ona, lecz grzywka i w∏osy na k∏´bie

muszà byç pozostawione.

ii. W∏osy w uszach mogà byç przyci´te.

iii. D∏ugie w∏osy na ganaszach, nogach i p´cinach powinny byç przy-

strzy˝one.

d) sprz´t jeêdziecki – 5 punktów

i. Sprz´t powinien byç czysty i w dobrym stanie. 

ii. Konie prezentowane w stylu western muszà mieç za∏o˝ony skó-

rzany lub nylonowy kantar.

iii. Konie prezentowane w stylu angielskim powinny mieç kantar lub

og∏owie skórzane lub z tworzywa sztucznego.

2) wyglàd zawodnika: w sumie – 10 punktów

a) Zawodnik czysty i schludny – tak˝e jego odzie˝.

b) Zgodny z przepisami strój do jazdy w stylu western.

c) Zgodny z przepisami strój do jazdy w stylu angielskim; marynarka

do wyboru.

3) pokaz konia na uje˝d˝alni: w sumie – 60 punktów

a) prowadzenie – 40 punktów

i. Zawodnik prowadzi konia po jego lewej stronie, trzymajàc wodze lub

uwiàz prawà r´kà 20 – 30 cm od pyska (nie wolno trzymaç za ∏aƒcuszek

w przypadku uwiàzu z ∏aƒcuszkiem – s´dzia mo˝e za to przydzieliç punk-

ty karne). Niewysocy jeêdêcy mogà potrzebowaç d∏u˝szego uwiàzu.
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ii. Zawodnik powinien prowadziç konia b´dàc ca∏y czas na wysoko-

Êci oka konia („oko przy oku”).

iii. Koniec wodzy czy uwiàzu powinien byç trzymany bezpiecznie

i elegancko w lewej r´ce. Owijanie wodzy dooko∏a lewej r´ki po-

woduje przyznanie mniejszej iloÊci punktów.

iv. Zbyt luêny, zwisajàcy koniec wodzy czy uwiàzu jest uwa˝any

za b∏àd.

v. Nacisk jest po∏o˝ony na niewidocznà kontrol´ konia, delikatne

u˝ywanie wodzy czy uwiàzu, pozwalajàce koniowi trzymaç g∏ow´

w naturalny sposób. Koƒ powinien do koƒca pokazu poruszaç si´

˝wawo i swobodnie spokojnym st´pem lub k∏usem bez zb´dnego

poganiania.

vi. Dozwolone jest, aby zawodnik przechodzi∏ pomi´dzy koniem

a s´dzià, gdy ten dokonuje oceny z bliska. Zawodnik powinien

unikaç blokowania s´dziemu dost´pu do konia poprzez wykony-

wanie tylko niezb´dnych ruchów pomi´dzy koniem a s´dzià. Za-

wodnik szybko lecz spokojnie powinien przechodziç na spraw-

dzanà stron´ konia.

vii. Nale˝y pami´taç, ˝e zawodnik jest oceniany za bezpieczne za-

chowanie. Musi on zachowaç bezpiecznà odleg∏oÊç od innych,

zarówno podczas prowadzenia koni jeden za drugim jak i pod-

czas ustawienia do prezentacji jeden obok drugiego.

viii. Je˝eli s´dzia za˝àda zmiany ustawienia, zawodnik musi najpierw

rozejrzeç si´, oceniç sytuacj´ i dopiero wtedy odpowiednio zmie-

niç ustawienie.

b) ustawianie – 20 punktów

i. Podczas prezentacji w stój zawodnik stoi twarzà w kierunku konia,

lecz niezupe∏nie przed koniem – zawsze w pozycji, w której widzi

s´dziego.

ii. Koƒ powinien byç ustawiony równo na czterech nogach. Nale˝y

to wykonaç przez odpowiednie prowadzenie wodzami lub uwià-

zem. Nigdy nie wolno ustawiaç konia przez kopanie w jego nogi,

aby ustawi∏ je we w∏aÊciwej pozycji.

iii. Podczas, gdy s´dzia oglàda inne konie, zawodnik pozwala swo-

jemu koniowi staç w wygodnej pozycji.

iv. Nale˝y zachowywaç si´ naturalnie; wszelka przesadna prezenta-

cja, nadmierna krzàtanina i zamieszanie sà niewskazane.

4) Profesjonalne podejÊcie, skoncentrowana i uwa˝na postawa – 20 punktów

a) Zawodnik przez ca∏y czas powinien byç dobrze zorientowany gdzie

znajduje si´ s´dzia.

b) Zawodnik przez ca∏y czas prezentuje zwierz´ i nie rozpraszajà go rze-

czy dziejàce si´ poza placem konkursowym. Do momentu ukoƒcze-
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nia oceniania i opuszczenia uje˝d˝alni jest wy∏àcznie skoncentrowa-

ny na prezentacji.

c) Zawodnik uwa˝a na wszelkie instrukcje s´dziego czy prowadzàcego

pokaz i z gotowoÊcià wspó∏pracuje z nimi.

d) Zawodnik jest rzeczowy, przyjacielski, uprzejmy i zachowuje sporto-

wà postaw´ w stosunku do dzia∏aczy i innych zawodników.

6. WyÊcigi

a. Zasady ogólne: we wszystkich wyÊcigach obowiàzuje pomiar czasu a zwyci´z-

cà zostaje zawodnik z najszybszym czasem przejazdu.

1) Przejazdy odbywajà si´ na zamykanym placu. Zawodnik mo˝e rozpoczàç

przejazd dopiero po zamkni´ciu i zabezpieczeniu bramek. Bramki muszà

pozostaç zamkni´te do ukoƒczenia przejazdu i przejÊcia do st´pa lub za-

trzymania konia.

2) Wszyscy zawodnicy rozpoczynajà przejazd z rozbiegu a stopery zostajà

w∏àczone w momencie, gdy nos konia przetnie lini´ startu.

3) Czas zostaje zatrzymany, gdy nos konia przetnie lini´ mety.

4) 5 sekund karnych dolicza si´ za ka˝de:

a) stràcenie tyczki lub beczki. Zawodnik mo˝e dotknàç tyczki lub becz-

ki r´kà.

b) za ka˝de trzy kroki w innym chodzie ni˝ ten, w którym zawodnik star-

tuje

5) Nast´pujàce wykroczenia powodujà dyskwalifikacj´:

a) pomylenie trasy,

b) nie przekroczenie linii startu lub mety pomi´dzy celownikami,

c) niedok∏adnie zapi´ty kask podczas przejazdu,

d) ponowne przekroczenie linii startu/ mety po ukoƒczeniu przejazdu,

e) s´dzia mo˝e zdecydowaç na dyskwalifikacj´ zawodnika za nadmier-

ne u˝ywanie bata.

6) W przypadku remisu przewidziana jest dogrywka na tej samej trasie. Zwy-

ci´zca musi przejechaç tor o minimum 5 sekund szybciej ni˝ poprzednio.

Je˝eli tego nie zrobi dogrywka odbywa si´ ponownie. 

b. WyÊcig pomi´dzy tyczkami (patrz wzory przejazdów):

1) S´dziowanie: na sygna∏ startera zawodnik

a) podà˝a prosto prawà stronà wzd∏u˝ tyczek, a˝ do ostatniej tyczki,

b) okrà˝a ostatnià tyczk´ w lewo,
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c) wykonuje slalom mijajàc tyczki raz z prawej raz z lewej strony, a˝

do pierwszej tyczki,

d) okrà˝a pierwszà tyczk´ w prawo,

e) ponownie wykonuje slalom mijajàc tyczki raz z lewej raz z prawej

strony do ostatniej,

f) okrà˝a ostatnià tyczk´ w lewo i podà˝a prosto wzd∏u˝ tyczek do linii mety.

2) WyÊcig mo˝e zostaç rozegrany w odwrotnym kierunku, czyli rozpoczyna-

jàc od prawej strony.

c. WyÊcig dooko∏a beczek (patrz wzory przejazdów):

1) S´dziowanie: na sygna∏ startera zawodnik:

a) okrà˝a beczk´ nr 1 w prawo o 360 stopni, 

b) okrà˝a beczk´ nr 2 w lewo o 360 stopni,

c) okrà˝a beczk´ nr 3 w lewo o 360 stopni,

d) podà˝a prosto do linii mety pomi´dzy beczkami 1 i 2.

2) WyÊcig mo˝e byç rozegrany równie˝ w odwrotnym kierunku.

d. Ósemka (patrz wzory przejazdów):

1) S´dziowanie: na sygna∏ startera zawodnik:

a) podà˝a w kierunku tyczki nr 2 przekraczajàc lini´ startu/ mety pomi´-

dzy celownikami, 

b) okrà˝a tyczk´ w prawo,

c) podà˝a do tyczki nr 1, 

d) okrà˝a tyczk´ nr 1 w lewo,

e) podà˝a prosto do linii mety/ startu.

2) WyÊcig mo˝e zostaç rozegrany w odwrotnym kierunku.

3) Zawodnicy mogà wybraç kierunek przejazdu.

4) Dyskwalifikacja: 

a) omini´cie celowników przed okrà˝eniem tyczki nr 2 i przekroczenie li-

nii startu/ mety po okrà˝eniu tyczki nr 2 i podà˝anie do tyczki nr 1,

b) stràcenie któregoÊ z celowników.

e. Sztafety.

1) Mo l̋iwe jest rozgrywanie sztafet st´pem lub k∏usem tak˝e dla grup galopujàcych.

2) Zespo∏y muszà liczyç jednakowà iloÊç zawodników: dwóch, trzech lub czterech.

3) Dwa zespo∏y mogà startowaç jednoczeÊnie (je˝eli mo˝liwe jest zachowa-

nie bezpieczeƒstwa).
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4) Mierzenie czasu rozpoczyna si´, gdy nos konia pierwszego zawodnika

przekroczy lini´ startu.

5) Stopery sà wy∏àczane w momencie, gdy nos konia ostatniego w zespole

zawodnika przekroczy linie mety.

6) Je˝eli konie sà prowadzone, prowadzàcy musi iÊç za koƒskim pyskiem.

Za ka˝de wyprzedzenie konia przez prowadzàcego zawodnik musi wyko-

naç dodatkowe ko∏o st´pem i dopiero mo˝e kontynuowaç przejazd.

7) Jeêdêcy pojedynczy mogà losowaç partnerów.

7. Wyst´py w dwójkach lub czwórkach

a. S´dzia ma do dyspozycji 200 punktów.

1) zespó∏: konie i jeêdêcy = 35 punktów maximum

a) przebranie = 5

b) jednolitoÊç = 10

c) wyglàd wra˝enie ogólne = 10

d) postawa zachowanie = 10

2) wykonanie: = 130 punktów maximum

a) wynik ogólny = 80

b) szybkoÊç = 10

c) czas = 10

d) przestrzeƒ = 10

e) precyzja = 10

f) dosiad = 10

3) rezultat = 35 punktów maximum

a) dopasowanie ruchów = 20

b) efekty specjalne = 15

(muzyka, rekwizyty itp.)

b. Wyst´p mo˝e byç wykonany przez jeêdêców z ró˝nych poziomów i klas jedno-

czeÊnie jednak˝e muszà oni wykonywaç zadania dozwolone dla swojej klasy. 

1) Na przyk∏ad: jeêdziec zg∏oszony do klasy C nie mo˝e jeêdziç k∏usem czy

galopem a z klasy B galopem. Zawodnik z klasy A nie musi koniecznie je-

chaç galopem.

c. Osoba czytajàca program wyst´pu mo˝e podawaç kierunek, lecz jest zobowià-

zana do przestrzegania tych samych regu∏, które obowiàzujà w uje˝d˝eniu i jeê-

dzie western.
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d. Wyst´p mo˝e byç wzbogacony muzykà i kostiumami.

1) Nale˝y do∏o˝yç staraƒ, aby kostium umo˝liwia∏ zawodnikom swobodne

poruszanie i nie ogranicza∏ widocznoÊci.

2) Poniewa˝ najwa˝niejszà sprawà jest bezpieczeƒstwo, ˝aden zawodnik nie

mo˝e byç przywiàzany do konia czy siod∏a.

3) Przebranie konia powinno umo˝liwiaç mu swobodne poruszanie i nie

ograniczaç pola widzenia. Powinno si´ unikaç kostiumów z wiszàcymi

i powiewajàcymi elementami.

a) Konie powinny byç przyzwyczajone do kostiumów. Rozsàdnym by∏-

by próbny przejazd ca∏ego programu, pozwalajàcy koniom przyjrzeç

si´ kostiumom ze wszystkich stron.

8. Sporty zunifikowane

a. Sztafety w dwójkach lub czwórkach.

1) Dwuosobowy zespó∏ powinien sk∏adaç si´ z 1 zawodnika i 1 partnera

a czteroosobowy zespó∏ z 2 zawodników i 2 partnerów – przez ca∏y czas.

Brak zastosowania wymaganych proporcji oznacza przegranà.

2) Sztafety odbywajà si´ tylko st´pem lub tylko k∏usem.

3) Mierzenie czasu rozpoczyna si´ w momencie, gdy nos pierwszego w ze-

spole konia przetnie lini´ startu.

4) Stopery zostajà zatrzymane w momencie, gdy nos ostatniego konia w ze-

spole przetnie lini´ mety.

b. Wyst´py w dwójkach lub czwórkach.

1) Dwuosobowy zespó∏ powinien sk∏adaç si´ z 1 zawodnika i 1 partnera

a czteroosobowy zespó∏ z 2 zawodników i 2 partnerów – przez ca∏y czas.

Brak zastosowania wymaganych proporcji oznacza przegranà.

SEKCJA F – WZORY PROGRAMÓW

1. Uje˝d˝enie.

Na zawodach Olimpiad Specjalnych obowiàzujà nast´pujàce programy przejazdów. Ar-

kusze testów pe∏nià jednoczeÊnie rol´ arkuszy s´dziowskich.

Uwaga: w przypadku testów dla klasy B jeêdêcy nie muszà wykonywaç k∏usa anglezo-

wanego w punktach 1,3,6 i 7. Mogà jechaç k∏usem çwiczebnym lub anglezowanym

w dowolnej kombinacji (zgodnie z zaleceniami pod testem).
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KLASA A/ AP Uje˝d˝enie – Test 1 

Zawody: __________________________________ Data: ______________________ No: ________________

Koƒ: ______________________________________ Jeêdziec: __________________________________________

Cel: umiej´tnoÊç jazdy na rozluênionym i swobodnym koniu, który porusza si´ ∏atwo i ch´tnie naprzód miarowy-

mi sta∏ym tempem akceptujàc bez oporów w´dzid∏o. 

PrzejÊcia do i ze stój mogà byç wykonywane poprzez st´p.

Zastrze˝enia: ______________________________

Czworobok: standardowy lub ma∏y.

Âredni czas – 4: 00

Maximum punktów: 220

Dodatkowe spostrze˝enia: Razem: ______________

B∏´dy: (- ____________ )

Wynik koƒcowy: ______________

Nazwisko s´dziego: ____________________________

Podpis s´dziego: ______________________________

Lp. Litery Ruch Co oceniamy Ocena Wsp. Suma Uwagi

1. A Wjazd k∏usem roboczym ruch i przejÊcia po

X stój, uk∏on linii prostej, jakoÊç 

ruszyç k∏usem roboczym k∏usa i zatrzymania

2. C w lewo jakoÊç skr´tu w C,

E ko∏o w lewo jakoÊç k∏usa,

o Êrednicy 20 m i kràg∏oÊç linii ko∏a

3. pomi´dzy zagalopowanie z lewej spokojne i ∏agodne

K – A nogi przejÊcie

4. A ko∏o w lewo 20 m jakoÊç galopu, kràg∏oÊç ko∏a

5. pomi´dzy k∏us roboczy równowaga podczas

B – M. zmiany chodu

6. C st´p poÊredni zmiana chodu, jakoÊç st´pa

7. HXF st´p swobodny utrzymanie linii prostej, 2

F st´p poÊredni jakoÊç st´pa

8. A k∏us roboczy ∏agodnoÊç zmiany chodu

9. E ko∏o w prawo 20 m jakoÊç k∏usa, kràg∏oÊç ko∏a

10. pomi´dzy galop roboczy z prawej spokojne i ∏agodne

H – C nogi zagalopowanie

11. C ko∏o w prawo 20 m jakoÊç galopu, kràg∏oÊç ko∏a

12. pomi´dzy k∏us roboczy równowaga podczas

B – F przejÊcia

13. A wjazd na lini´ Êrodkowà linia prosta

X stój, uk∏on jakoÊç zatrzymania z k∏usa

OpuÊciç czworobok st´pem w literze A.

K∏us roboczy mo˝e byç wykonany w dowolnej kombinacji k∏usa çwiczebnego i anglezowanego.

Wra˝enie ogólne Ocena Wsp Suma Uwagi

Chody (swoboda i regularnoÊç) 2

Impuls (po˝àdany ruch naprzód, elastycznoÊç 2

kroków, swobodny grzbiet)

Podporzàdkowanie (uwaga i wspó∏praca, harmonia, 1

lekkoÊç i ∏atwoÊç ruchów, akceptacja w´dzid∏a)

Pozycja i dosiad jeêdêca; poprawne i skuteczne u˝ycie pomocy) 3
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Klasa A/ AP Uje˝d˝enie – Test 2 

Zawody: __________________________________ Data: ______________________ No: ________________

Koƒ: ______________________________________ Jeêdziec: __________________________________________

Cel: wykazanie, ˝e mi´Ênie konia sà mi´kkie i rozluênione, koƒ porusza si´ swobodnie naprzód czystym i sta∏ym

rytmem, akceptujàc w´dzid∏o bez oporów. PrzejÊcia do i ze stój mogà byç wykonywane poprzez st´p.

Zastrze˝enia: ______________________________

Czworobok: standardowy lub ma∏y.

Âredni czas przejazdu: 4: 30

Najwy˝sza liczba punktów do zdobycia: 260

Dodatkowe spostrze˝enia: Razem: ______________

B∏´dy: (- ____________ )

Wynik koƒcowy: ______________

Nazwisko s´dziego: ____________________________

Podpis s´dziego: ______________________________

Lp. Litery Ruch Ocena Wsp. Suma Uwagi

1. A wjazd k∏usem roboczym

X zatrzymanie, uk∏on

ruszyç k∏usem roboczym

2. C w prawo

B w prawo

3. E w lewo

4. A St´p poÊredni

5. FXM St´p swobodny

M St´p poÊredni 2

6. C K∏usem roboczym

7. E Pó∏kole o Êrednicy 20 m. 

w lewo

8. Zbli˝ajàc si´ do B Galop roboczy z lewej nogi

B Ko∏o o Êrednicy 20 m. w lewo

B Prosto

9. Pomi´dzy B i M K∏us roboczy

10. E W lewo

11. B W prawo

12. E pó∏kole o Êrednicy 20 m.

13. Zbli˝ajàc si´ do B Galop roboczy z prawej nogi

B Ko∏o o Êrednicy 20 m. w lewo

B Prosto

14 Pomi´dzy B i F K∏us roboczy

15 A wjazd na lini´ Êrodkowà

X zatrzymanie, uk∏on

OpuÊciç czworobok st´pem w literze A.

K∏us roboczy mo˝e byç wykonany w dowolnej kombinacji k∏usa çwiczebnego i anglezowanego.

Wra˝enie ogólne Ocena Wsp Suma Uwagi

Chody (swoboda i regularnoÊç) 2

Impuls (po˝àdany ruch naprzód, elastycznoÊç 2

kroków, swobodny grzbiet)

Podporzàdkowanie (uwaga i wspó∏praca, harmonia, 1

lekkoÊç i ∏atwoÊç ruchów, akceptacja w´dzid∏a)

Pozycja i dosiad jeêdêca; poprawne i skuteczne u˝ycie pomocy) 3
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Klasa BI/ BIP Uje˝d˝enie – Test 1 

Zawody: ____________________________ Data: __________________ No: ______________

Koƒ: ________________________________ Jeêdziec: __________________________________

Wymagania: zatrzymanie, st´p roboczy, k∏us roboczy anglezowany i ko∏o o Êrednicy 20 m.

Dodatkowe spostrze˝enia: Razem: ______________

B∏´dy: (- ____________ )

Wynik koƒcowy: ______________

Nazwisko s´dziego: ____________________________

Podpis s´dziego: ______________________________

Lp. Litery Ruch Ocena Wsp. Suma Uwagi

1. A wjazd k∏usem roboczym

X przejÊcie do st´pa poÊredniego 

2. C W prawo st´pem poÊrednim

M – X – K. St´p – przejÊcie do st´pa swobodnego

K PrzejÊcie do st´pa poÊredniego

3. A K∏us roboczy

Kontynuowaç wzd∏u˝ 

d∏ugiej Êciany do C

4. C Ko∏o o Êrednicy 20 m. w lewo 

5. H X F Przekàtna k∏usem roboczym

6. A ko∏o w prawo 20 m.

7. A K E k∏us roboczy

E w prawo

8. B W prawo, kontynuowaç do A

9. A Wjazd na lini´ Êrodkowà

X Zatrzymanie przez st´p

poÊredni, uk∏on

OpuÊciç czworobok st´pem swobodnym na d∏ugiej wodzy. WyjÊcie w literze A.

K∏us roboczy to k∏us çwiczebny lub anglezowany dowolnie wybierany przez zawodnika.

Wra˝enie ogólne Ocena Wsp. Suma Uwagi

chód (swoboda i regularnoÊç) 2

impuls (po˝àdana swoboda ruchu naprzód w czystym, sta∏ym tempie) 2

pos∏uszeƒstwo (pos∏uszne, wspó∏pracujàce i swobodne 1

przyjmowanie ∏ydki, jeêdziec powinien utrzymywaç delikatny 

lecz sta∏y kontakt z koniem)

jeêdziec (prawid∏owy dosiad, równowaga i harmonia 4

z koniem: skutecznoÊç i u˝ycie pomocy) 
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Klasa BI/ BIP Uje˝d˝enie – Test 2 

Zawody: ____________________________ Data: __________________ No: ______________

Koƒ: ________________________________ Jeêdziec: __________________________________

Wymagania: st´p swobodny na d∏ugiej wodzy.

Dodatkowe spostrze˝enia: Razem: ______________

B∏´dy: (- ____________ )

Wynik koƒcowy: ______________

Nazwisko s´dziego: ____________________________

Podpis s´dziego: ______________________________

Lp. Litery Ruch Ocena Wsp. Suma Uwagi

1. A Wjazd k∏usem 

Kontynuowaç do C

2. C W lewo

H E K A F B Kontynuowaç k∏us roboczy

3. B ko∏o o Êrednicy 20 m. w lewo 

4. B Prosto do C

C PrzejÊcie do st´pa 

poÊredniego

5. H X F st´p swobodny 

F przejÊcie do st´pa

poÊredniego

6. A k∏us roboczy, 

kontynuowaç do E

7. E ko∏o w prawo 20 m

E prosto

8. M. X K Przekàtna k∏usem roboczym

9. A Wjazd na lini´ Êrodkowà.

X Zatrzymanie poprzez st´p poÊredni, uk∏on

OpuÊciç czworobok st´pem swobodnym na d∏ugiej wodzy. WyjÊcie w literze A.

K∏us roboczy to k∏us çwiczebny lub anglezowany dowolnie wybierany przez zawodnika.

Wra˝enie ogólne Ocena Wsp. Suma Uwagi

chód (swoboda i regularnoÊç) 2

impuls (po˝àdana swoboda ruchu naprzód w czystym, sta∏ym tempie) 2

pos∏uszeƒstwo (pos∏uszne, wspó∏pracujàce i swobodne 1

przyjmowanie ∏ydki, jeêdziec powinien utrzymywaç delikatny 

lecz sta∏y kontakt z koniem)

jeêdziec (prawid∏owy dosiad, równowaga i harmonia 4

z koniem: skutecznoÊç i u˝ycie pomocy) 
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Klasa CI Uje˝d˝enie – Test 1 

Zawody: ____________________________ Data: __________________ No: ______________

Koƒ: ________________________________ Jeêdziec: __________________________________

Zastrze˝enia: ________________________

Dodatkowe spostrze˝enia: Razem: ______________

B∏´dy: (- ____________ )

Wynik koƒcowy: ______________

Nazwisko s´dziego: ____________________________

Podpis s´dziego: ______________________________

Lp. Litery Ruch Ocena Wsp. Suma Uwagi

1. A wjazd st´pem roboczym

X zatrzymanie, uk∏on, ruszyç st´pem roboczym

2. C w lewo

E w lewo zwrot

3. X ko∏o w prawo o Êr. 20 m

4. X ko∏o w lewo o Êr. 20 m

5. B w lewo zwrot

6. C zatrzymanie 5 sekund, ruszyç st´pem roboczym

7. H-X-F st´p swobodny na d∏ugiej wodzy

F st´p roboczy

8. A wjazd na lini´ Êrodkowà

X zatrzymanie, uk∏on

Wra˝enie ogólne Ocena Wsp. Suma Uwagi

chody (swoboda i regularnoÊç) 2

impuls (po˝àdana ruch naprzód, elastycznoÊç kroków, rozluênienie grzbietu) 2

Pos∏uszeƒstwo (uwaga i wspó∏praca; harmonia, 1

lekkoÊç i ∏atwoÊç ruchów; akceptacja w´dzid∏a)

dosiad jeêdêca, prawid∏owe i skuteczne u˝ycie pomocy 3
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Klasa CI Uje˝d˝enie – Test 2

Zawody: ____________________________ Data: __________________ No: ______________

Koƒ: ________________________________ Jeêdziec: __________________________________

Zastrze˝enia: ________________________

Dodatkowe spostrze˝enia: Razem: ______________

B∏´dy: (- ____________ )

Wynik koƒcowy: ______________

Nazwisko s´dziego: ____________________________

Podpis s´dziego:________________________________

Lp. Litery Ruch Ocena Wsp. Suma Uwagi

1. A wjazd st´pem roboczym

X zatrzymanie, uk∏on, ruszyç st´pem roboczym

2. C w prawo

M.-X-K przekàtna

3. A ko∏o o Êrednicy 20 m. w lewo

4. F-X-H Przekàtna

X zatrzymanie 5 sekund, 

ruszyç st´pem roboczym do H

5. C ko∏o w prawo 20 m.

6. M-B-F st´p swobodny na d∏ugiej wodzy

F st´p roboczy

7. A wjazd na lini´ Êrodkowà 

X zatrzymanie, uk∏on

Wra˝enie ogólne Ocena Wsp. Suma Uwagi

chody (swoboda i regularnoÊç) 2

impuls (po˝àdana ruch naprzód, elastycznoÊç kroków, rozluênienie grzbietu) 2

podporzàdkowanie (uwaga i wspó∏praca; harmonia, 1

lekkoÊç i ∏atwoÊç ruchów; akceptacja w´dzid∏a)

dosiad jeêdêca, prawid∏owe i skuteczne u˝ycie pomocy 3
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Klasa A/ AP Próba Caprilliego

Zawody: ____________________________ Data: __________________ No: ______________

Koƒ: ________________________________ Jeêdziec: __________________________________

Dodatkowe spostrze˝enia: Razem: ______________

B∏´dy: (- ____________ )

Wynik koƒcowy: ______________

Nazwisko s´dziego: ____________________________

Podpis s´dziego: ______________________________

Lp. Litery Ruch Ocena Wsp. Suma Uwagi

1. A

AKEHC natychmiast po wjeêdzie zatrzymanie, uk∏on

st´pem roboczym w lewo 

2. pomi´dzy

C-M. k∏usem roboczym do A

A na lini´ Êrodkowà wykonujàc dwa ∏uki omijajàc

przeszkod´ nr 1 prawà stronà a przeszkod´ nr 2 lewà

stronà

C w lewo

3. E pó∏kole w lewo i skok przez przeszkod´ nr 1

B-M k∏usem roboczym do C

4. C na lini´ Êrodkowà wykonujàc dwa ∏uki omijajàc

przeszkod´ nr 2 swojà lewà stronà i przeszkod´ nr 1

prawà stronà

A w prawo

5. E pó∏kole w prawo i skok prze przeszkod´ nr 2

6. B-F k∏us roboczy do A

AKEH k∏us roboczy çwiczebny

7. pomi´dzy

H - C galopem roboczym w prawo

MBFAKEHC dooko∏a czworoboku do C

8. za C skr´t w prawo i skok przez przeszkod´ nr 3 i dalej 

w kierunku A mijajàc przeszkod´ 1 swojà prawà stronà

9. przed H k∏us roboczy

C st´p

MX przekàtna st´pem roboczym

X zatrzymanie i nieruchomoÊç 6 sekund

XK st´p roboczy

10. A k∏us roboczy çwiczebny

11. pomi´dzy 

M.  - C galop roboczy w lewo

HEKAFBMC dooko∏a czworoboku do C

12. za C w lewo i skok przez przeszkod´ nr 4 i dalej 

w kierunku A omijajàc przeszkod´ ! swojà lewà stronà

13. przed M. k∏us roboczy

C st´p

E pó∏kole w lewo do X

X zatrzymanie, uk∏on przodem do s´dziów; 

opuÊciç czworobok st´pem swobodnym 

na d∏ugiej wodzy w literze A

Wra˝enie ogólne Ocena Wsp. Suma Uwagi

u˝ycie pomocy 2

przejÊcia (zmiany chodów) 2

dosiad jeêdziecki i panowanie nad sytuacjà 2

konsekwencja 1



SEKCJA G – WYMAGANIA DOTYCZÑCE PRZYGOTOWANIA TERENU I URZÑDZE¡

1. Wymagania dotyczàce wszystkich konkurencji:

a. Nag∏oÊnienie.

b. PrzenoÊny system ogrodzeniowy do kontroli t∏umu i wyznaczenia obszarów

ograniczonych dla ruchu.

c. Teren wyznaczony dla widzów winien byç usytuowany dostatecznie daleko

od bramek wjazdowych na plac konkursowy.

d. Rozpr´˝alnia powinna byç usytuowana na tyle daleko od placu konkursowego,

aby startujàcy zawodnicy nie byli niepokojeni.

e. Wymagane jest solidne ogrodzenie i bramki oraz odpowiedni drena˝ placu,

na którym rozgrywane sà konkursy. Minimalne wymiary placu konkursowego

dla poszczególnych konkurencji:

1) wyÊcigi, uje˝d˝enie, próba Caprilliego, wyst´py w grupach – 70 x 30 me-

trów,

2) biegi z przeszkodami, prezentacje, jazda stylowa – 30 x 25 metrów,

3) rozpr´˝alnia – 40 x 20 metrów (niekoniecznie w prostokàcie, szerokoÊç

krótkiej Êciany nie mniejsza ni˝ 20 m).

2. Uje˝d˝enie:

a. Czworobok powinien znajdowaç si´ o ile to mo˝liwe na równym, zniwelowanym

terenie i posiadaç wymiary 40 x 20 metrów. (mierzone po wewn´trznej stronie

ogrodzenia).

b. Ogrodzenie powinno byç wykonane z p∏otków o wysokoÊci ok. 30 cm. Bram-

ka w literze A powinna byç ∏atwa do przestawiania podczas wjazdu i wyjazdu

zawodników. Litera A powinna znajdowaç si´ w odleg∏oÊci przynajmniej 5 me-

trów od czworoboku.

c. Wszystkie pozosta∏e litery muszà byç wyraêne i umieszczone w odleg∏o-

Êci 50 cm za ogrodzeniem. Tak aby s´dziowie mogli ustaliç dok∏adny punkt

na Êcie˝ce w ka˝dej literze. Wewnàtrz czworoboku te punkty powinny byç za-

znaczone czerwonà kreskà lub czerwonym ko∏kiem wbitym przy p∏otku w ka˝-

dej literze.

d. Na linii Êrodkowej powinny byç wyraênie zaznaczone punkty D, X i G. Na czwo-

roboku trawiastym zaleca si´ krótsze przyci´cie trawy w tych miejscach.

Na czworoboku piaszczystym zaleca si´ odpowiednie zagrabienie i zaznacze-

nie tych miejsc poprzez u˝ycie walca.

e. Dozwolone jest udekorowanie czworoboku kwiatami lub innymi roÊlinami w ta-

kiej odleg∏oÊci, aby nie odrywa∏y koni od wykonywania programu.
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f. Rozmieszczenie s´dziów:

1) Najlepiej, aby ocenia∏o dwóch s´dziów – je-

den w literze C a drugi w B lub E.

2) Je˝eli jest tylko jeden s´dzia powinien znaj-

dowaç si´ 5 metrów od litery C.

3) Miejsce dla s´dziów powinno byç odgrodzo-

ne i ustawione ok. 50 cm powy˝ej poziomu

czworoboku w celu lepszej widocznoÊci.

3. Próba Caprilliego:

a. Czworobok podobnie jak w uje˝d˝eniu z nast´-

pujàcymi modyfikacjami:

1) czworobok o wymiarach 20 x 60m.

2) przeszkody;

a) przeszkody 1 i 2 sà umiejscowione na linii AXC, ich Êrodek znajduje

si´ dok∏adnie 11 m. od X.

b) ich wysokoÊç wynosi 45 cm

c) przeszkody 3 i 4 znajdujà si´ na linii BXE 2,5 m. od ogrodzenia

d) wysokoÊç przeszkody 3 wynosi 60 cm

e) przeszkoda 4 to oxer o wysokoÊci 60 cm i szerokoÊci nie wi´kszej

ni˝ 60 cm

f) dràgi muszà byç zawie-

szone na stojakach ty-

powych do skoków.

g) ogrodzenie winno byç

bia∏e lub w kolorze na-

turalnym i mo˝e byç

udekorowane kwiatami,

krzewami itp.

h) minimalna szerokoÊç

przeszkód wynosi 3 m.,

maksymalna 3,60 m.
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4. Tor przeszkód

a. Poniewa˝ s´dzia ocenia tak˝e chody konia pomi´dzy przeszkodami trasa musi

byç zaplanowana tak, aby ka˝dy koƒ zaprezentowa∏ wszystkie chody wymaga-

ne dla klasy, w której startuje. Musi byç zatem przewidziana odpowiednia iloÊç

miejsca: na k∏us – 10 metrów, na galop przynajmniej 15 metrów, aby s´dzia

móg∏ dokonaç oceny.

1) Projektant trasy powinien mieç na uwadze, i˝ trasa i przeszkody muszà

byç skonstruowane z myÊlà o bezpieczeƒstwie.

2) Bezpieczne pokonanie trasy powinno byç mo˝liwe w 90 sekund. 

3) Zach´ca si´ do wykorzystywania – jako przeszkody -naturalnych warun-

ków terenu, na którym rozgrywamy zawody (drzewa, strumyki, krzewy,

pagórki, rowy itp.) je˝eli gwarantuje to bezpieczeƒstwo oraz odpowiednià

widocznoÊç dla s´dziego.

4) S´dziowie muszà przejÊç tras´ i majà prawo zmieniç ka˝dà rzecz, którà

uwa˝ajà za niebezpiecznà i/ lub nie pasujàcà.

5) S´dzia decyduje jakim chodem powinien si´ poruszaç koƒ pomi´dzy prze-

szkodami, tak aby by∏o to bezpieczne.

b. Elementy toru przeszkód:

1) Przeszkody zakazane:

a) opony, 

b) zwierz´ta (martwe czy ˝ywe), 

c) chowanie, 

d) wsiadanie po zsiadaniu,

e) skoki,

f) ko∏yszàce, powietrzne czy ruchome mosty,

g) p∏omienie, suchy lód, gaszenie ognia itp.,

h) przetaczanie k∏ody czy s∏upa.

2) Przeszkody obowiàzujàce:

a) przechodzenie przez bramk´ o wysokoÊci oko∏o 1,50 m która ma za-

mek na tej samej wysokoÊci,

b) przejazd przez co najmniej 4 dràgi.

i. dràgi mogà byç ustawione w linii prostej, krzywej lub zygzakiem. 

ii. przestrzeƒ pomi´dzy dràgami jest mierzona w miejscu, w którym

powinien przejÊç koƒ

iii. st´p (dràgi le˝àce na ziemi) – minimum 40 – 50 cm

iv. st´p (dràgi podniesione na wysokoÊç maximum 30 cm mierzone

od ziemi do górnej cz´Êci dràga) – minimum 56 cm 
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v. k∏us – minimum 90 -107 cm

vi. galop – minimum 2 m. 

vii. dla k∏usa i galopu dràgi nie mogà byç podniesione

c) przeszkody dla cofania:

i. cofanie pomi´dzy dràgami wymaga odleg∏oÊci minimum 70 cm

pomi´dzy dràgami lub 75 cm jeÊli sà one podniesione,

ii. dràgi mogà byç podniesione na minimum 60 cm i zawieszone

na standardowych skokowych stojakach, 

iii. przeszkody mogà byç nast´pujàce:

• wjazd st´pem, cofanie prosto po pochylni (zalecane dla poczàt-

kujàcych),

• cofanie pomi´dzy czy dooko∏a przynajmniej 3 znaków,

• cofanie przez L, V, U lub podobne trasy.

3) Przeszkody do wyboru:

a) nierównoÊci wodne: stawy czy rowy naturalne bàdê sztuczne – dno

nie mo˝e byç Êliskie ani metalowe,

b) serpentyny dla st´pa, k∏usa czy galopu:

i. pomaraƒczowe s∏upki,

ii. tyczki o wys. 2 m. wykonane z plastiku, drewna czy innego bez-

piecznego materia∏u, umiejscowione mocno w pod∏o˝u aby nie za-

burza∏y przejazdu,

iii. beczki czy kot∏y,

iv. roÊliny w bezpiecznych skrzyniach czy donicach,

v. przeszkody naturalne jak drzewa i krzewy przyci´te na wysokoÊç,

która nie stwarza niepotrzebnego ryzyka dla zawodników,

vi. odleg∏oÊci powinny wynosiç minimum:

• 1,85 dla st´pa lub k∏usa (uwaga! przy planowaniu trasy dla za-

wodników asekurowanych nale˝y uwzgl´dniç dostatecznà iloÊç

miejsca dla osób idàcych po bokach)

• 10 m dla galopu

c) przenoszenie przedmiotów z miejsca na miejsce,

d) przejazd przez drewniany most,

i. most musi byç mocny,

ii. musi mieç minimum 1 m szerokoÊci i min. 1,85 m d∏ugoÊci,

iii. sugeruje si´ aby most mia∏ wymiary: 1,25 m szerokoÊci na 2,45 m

d∏ugoÊci na 2 cm gruboÊci i aby le˝a∏ bezpoÊrednio na ziemi,

e) zak∏adanie i zdejmowanie p∏aszcza czy kamizeli itp.,

f) przeniesienie i wrzucenie listów do skrzynki pocztowej,
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g) chody boczne:

i. dràgi mogà byç podwy˝szone na max 30 cm,

ii. dràgi sà oddalone od siebie na min 1,05 m je˝eli wszystkie 4 ko-

pyta konia sà pomi´dzy dràgami; min 50 cm je˝eli tylko przednie

kopyta i 60 cm je˝eli tylko tylne kopyta sà w Êrodku przeszkody,

iii. ciàgi boczne mogà odbywaç si´ przez przeszkody w kszta∏cie L,

T, V, Z lub prosto i mogà zawieraç:

• zwroty na przodzie i lub zadzie,

• ograniczonà przestrzeƒ dla przednich, tylnych lub wszystkich

4 nóg konia.

h) kwadrat z dràgów o d∏ugoÊci min 1,55 m.:

• zawodnik wje˝d˝a do Êrodka przez zaznaczony dràg, wykonuje

wyznaczony manewr i wyje˝d˝a przez wyznaczony dràg.

• dozwolone jest ustawianie wszelkich innych bezpiecznych prze-

szkód, zaaprobowanych przez s´dziów,

i) okràg dooko∏a konia wynosi 1,55 m. od przednich do tylnych kopyt.

j) przejazd pomi´dzy dwoma wyrzeêbionymi koƒmi dok∏adnie wykoƒ-

czonymi, ustawionymi w odleg∏oÊci 1,85 m. od siebie mierzone

po Êrodku z derkà zawieszonà na ka˝dym.

k) przejazdy przez wod´.

l) przejazdy przez lub pod krzewami – hyrdami.

m) przeprowadzenie konia przez „tunel” z dràgów u∏o˝onych na ziemi

w kszta∏cie liter L, V, lub Z.

n) wjazdy do i z rowów bez skoków.

o) dopuszcza si´ kombinacje dwóch lub wi´cej przeszkód.

Przechodzenie przez dràgi w st´pie, k∏usie lub galopie:
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Rodzaje chodów bocznych
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Bokiem w prawo, obrót w prawo, bokiem w lewo
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Rodzaje cofania pomi´dzy dràgami
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5. WyÊcigi:

a. Zasady ogólne:

1) celowniki powinny byç umiejscowione na przeciwnych Êcianach wyzna-

czonego terenu wyÊcigu,

2) linie startu/ mety powinny byç wyraênie oznaczone,

3) trasa musi byç dok∏adnie zmierzona.

b. WyÊcig pomi´dzy tyczkami.

1) Polega na przejechaniu dooko∏a 6 tyczek ustawionych w linii prostej.

2) Tyczki sà oddalone od siebie o 6.5 m. a pierwsza tyczka jest oddalo-

na od linii startu o 6.5 m.

3) Tyczki powinny mieç d∏ugoÊç nie krótszà ni˝ 1.83 m. i podstaw´ o Êred-

nicy nie szerszà ni˝ 37 cm. 
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c. WyÊcig dooko∏a beczek.

1) Trzy beczki ustawione sà w trójkàcie w nast´pujàcych odleg∏oÊciach:

a) beczki 1 i 2 ustawione sà w odleg∏oÊci 27.43 m. od siebie i 18.29 m.

od linii startu/ mety,

b) beczka 3 znajduje si´ na linii Êrodkowej o 32 m. od beczek 1 i 2.

Patrz na rysunek.

2) Je˝eli nie ma zbyt du˝o terenu, tor mo˝na zmniejszyç o 4,57 m., tak aby

si´ zmieÊci∏. Pami´taç nale˝y o pozostawieniu dostatecznie du˝o miejsca

pomi´dzy beczkami.

3) Odleg∏oÊç od beczki nr 3 do linii mety/ startu nie mo˝e byç zredukowa-

na o 4,47 m. je˝eli nie ma wystarczajàco du˝o miejsca na zatrzymanie konia.

4) Mogà byç u˝ywane plastikowe lub metalowe beczki w jaskrawych kolorach.

5) Podczas mierzenia toru nale˝y pami´taç o pozostawieniu wystarczajàco du˝o

miejsca dla koni na objechanie beczek dooko∏a i wyhamowanie za linià mety/

startu przynajmniej 13,77 m. od linii mety do koƒca ogrodzonego terenu.
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d. Ósemka.

1) Linia startu/ mety ma szerokoÊç 6,1 m. i oznaczona jest wyraênymi celownikami.

a) Ka˝dy celownik znajduje si´ o 3,5 m. od linii Êrodkowej i jest takiej

d∏ugoÊci, ˝e nie zaburza pracy fotokomórki.

2) Tyczki 1 i 2 oddalone sà od linii startu/ mety o 12,2 m., co oznacza, ˝e sà

oddalone od siebie o 24,4 m. 

e. Sztafety.

1) D∏ugoÊç toru wynosi 30 m. dla grup jadàcych st´pem oraz 50 m. dla grup

jadàcych k∏usem. Pa∏eczki sà zabronione. Jeêdêcy ruszajà, gdy nos pierw-

szego konia przetnie linie startu.

2) Sugeruje si´ rozgrywanie sztafet na torach przeznaczonych do wyÊcigów

pomi´dzy tyczkami, dooko∏a beczek czy ósemki lub zwyczajnie po prostej.

6. Wyst´py grupowe sà rozgrywane na ma∏ym czworoboku uje˝d˝eniowym z lite-

rami ustawionymi w miejscach wskazanych przez jeêdêców.
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SEKCJA H – ORGANIZACJA ZAWODÓW

1. Organizowanie zawodów

a. Propozycje i zaproszenia

1) Organizator rozsy∏a propozycje zawodów, w których okreÊla dat´, miej-

sce, termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ i podaje wszelkie informacje 

2) Osoby zainteresowane udzia∏em w zawodach nadsy∏ajà w okreÊlonym ter-

minie zg∏oszenia zawodnika i dok∏adnie wype∏nionà Kart´ Jeêdêca.

b. Odprawa trenerów.

1) Przed rozpocz´ciem zawodów organizator wyznacza termin odprawy trene-

rów, podczas której uczestnicy majà mo˝liwoÊç zapoznania si´ ze wszyst-

kimi warunkami. Organizator jest odpowiedzialny za przekazanie uczestni-

kom wszystkich istotnych informacji do prawid∏owego przebiegu zawodów.

Jest on zobowiàzany do udzielenia szczegó∏owych odpowiedzi na wszystkie

pytania. JeÊli to konieczne organizator wyznacza kolejnà odpraw´ trenerów.

c. Dobór koni

1) Specyfikà zawodów jeêdzieckich w Olimpiadach Specjalnych jest fakt, i˝ prze-

wa˝nie konie dla zawodników sà zapewniane przez organizatora zawodów.

Dobór koni dla zawodników jest zatem pierwszym i jednym z najwa˝niejszych

etapów zawodów. Organizator przydziela zawodnikowi konia na podstawie in-

formacji z Karty Jeêdêca. Dlatego niezwykle wa˝ne jest dok∏adne i szczegó∏o-

we wype∏nienie tego formularza. Nale˝y to do obowiàzków trenera! 

d. Treningi

1) Dla jeêdêców korzystajàcych z koni u˝yczonych musi byç zapewniona do-

stateczna iloÊç czasu, aby jeêdziec przyzwyczai∏ si´ do konia.

2) Ka˝dy jeêdziec ma prawo do treningu elementów poszczególnych konku-

rencji, w których bierze udzia∏. Dlatego organizator jest zobowiàzany

do zapewnienia:

a) placu treningowego 

b) czworoboku – dla jeêdêców startujàcych w uje˝d˝eniu i próbie Ca-

prillego

c) wybranych przeszkód konkurencji „Tor przeszkód” – dla zawodników

startujàcych w tej konkurencji

d) placu z trasà wyÊcigów.

3) Wa˝ne dla trenerów! Podczas treningu nale˝y bezwzgĺ dnie i ostatecznie usta-

liç czy koƒ jest odpowiedni dla danego jeêdêca. Zmiana konia z powodów bez-

pieczeƒstwa jest mo l̋iwa najpóêniej w tym momencie. Po testach preliminaryj-

nych zmiana konia jest mo l̋iwa tylko w przypadku choroby lub kulawizny konia. 
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KARTA JEèDèCA

Wype∏nia instruktor/ trener / rehabilitant.

1. Informacje o zawodniku

Imi´ i nazwisko …………………………………………………………………………

Wiek …………… P∏eç……………… Wzrost………  Waga ……………

Konkurencje, w których zawodnik bierze udzia∏ (maksimum 3). 

Zaznacz przez postawienie znaku x w kratkach odpowiednich dla danej klasy.

3. Informacje o instruktorze/ trenerze

Imi´ i nazwisko …………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………

Czy posiada uprawnienia trenera Olimpiad Specjalnych? TAK …… NIE …………

Telefony: do pracy (……)…………………… do domu (……)…………………

(podaj godziny, w których najlepiej si´ kontaktowaç oraz numer kierunkowy)

4. Rodzaj niesprawnoÊci (wspó∏wyst´pujàcej z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà)

……………………………………………………………………………………………

5. Wyposa˝enie medyczne

wózek inwalidzki: obs∏ugiwany przez pomocnika ……………………………………

elektryczny …………………… obs∏ugiwany samodzielnie …………………………

Konieczna sta∏a pomoc opiekuna lub nadzór: ………………………………………

Chodzi z: osobà prowadzàcà …………… laskà …………… kulami ……………..

6. Sprz´t jeêdziecki

Siod∏o: angielskie ………………… western ………………… inne .………………

pokrycie siod∏a ……… pasek utrzymujàcy r´ce we w∏aÊciwym po∏o˝eniu ………
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Konkurencje CS CI BS BSP BI BIP A AP

Jazda w stylu angielskim

Tor przeszkód

Sztafety

Wyst´py w dwójkach

Prezentacja konia Nie Nie Nie

Uje˝d˝enie Nie Nie Nie

Próba Caprilliego Nie Nie Nie Nie Nie Nie

WyÊcig pomi´dzy tyczkami Nie Nie Nie Nie

WyÊcig dooko∏a beczek Nie Nie Nie Nie

Ósemka Nie Nie Nie Nie



pasek na szyj´ konia …………………… specjalne wodze ………………………..

palcat ……………………………… bat uje˝d˝eniowy………………………………

strzemiona bezpiecznikowe typu: Peacock …………… „S”……………………..

z „noskami”……………………….. Inne (prosz´ opisaç) ……………………………

……………………………………………………………………………………………

Instruktor musi dostarczyç sprz´t specjalistyczny u˝ywany przez swojego zawodnika.

Dotyczy to tak˝e strzemion i puÊlisk. Sprz´t ten musi zostaç zatwierdzony przez kie-

rownictwo zawodów.

7. Wymagana asekuracja.

Zaznacz „X” we w∏aÊciwym miejscu.

8. Przebieg kariery jeêdzieckiej.

Od kiedy uprawia jeêdziectwo 

liczba zaj´ç: dziennie …………… tygodniowo …………… miesi´cznie …………

dotychczasowy udzia∏ w zawodach Olimpiad Specjalnych (kiedy, na jakim pozio-

mie zaawansowania, osiàgni´cia):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

udzia∏ w innych zawodach: ……………………………………………………………

9. Koƒ i sprz´t jeêdziecki:

Czy jeêdziec ∏atwo przystosowuje si´ do jazdy na nowym koniu? 

TAK ……… NIE ………

Wymagany wzrost konia (cm) …………………………………………………………

SzerokoÊç grzbietu: wàski…………… normalny …………… szeroki …………….

Preferowany chód konia dla jazdy samodzielnej:

st´p: powolny ………………………… ˝wawy …………………………

k∏us: mi´kki/∏agodny ……… spr´˝ysty/wybijajàcy ……… aktywny/˝ywy ………

galop: powolny ……………… ˝wawy ………………
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ST¢P K¸US åWICZEBNY K¸US ANGLEZOWANY

PROWADZÑCY  KONIA

1 OSOBA ASEKURUJÑCA

2 OSOBY ASEKURUJÑCE



wypinacze ……………… dodatkowe specjalne wodze ………………

trzymanie wodzy: lekkie ……………… mocne ………………

Inne informacje wa˝ne do dobrania odpowiedniego konia dla zawodnika:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Zawodnicy bioràcy udzia∏ w zawodach mi´dzynarodowych powinni znaç ró˝ne sposoby

wsiadania na konie.

10. Stan medyczny

Czy posiada wype∏nionà aktualnà ksià˝eczk´ zawodnika Olimpiad Specjalnych?

TAK                    NIE

Czy wyst´puje niestabilnoÊç w stawie szczytowo-obrotowym 

(dla osób z zespo∏em Downa)?

TAK                    NIE

Czy trener/ sponsor posiada w klubie kart´ zawodnika wype∏nionà przez lekarza? 

TAK                    NIE

Lista i opis specjalnych wymagaƒ zdrowotnych/ przeciwwskazaƒ: ………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Czy zawodnik posiada specjalne zabezpieczenia stawów? ……………………….

Czy wyst´pujà powa˝ne ograniczenia w ruchomoÊci stawów 

lub przykurcze? ………………………………………………………………………..

Czy wyst´pujà jakiekolwiek ataki? ……………………………………………………

Leki, których zawodnik aktualnie u˝ywa: ……………………………………………

Prosz´ pami´taç o do∏àczeniu Karty Jeêdêca do zg∏oszenia zawodnika (osobno dla ka˝dego

jeêdêca). Jeêdêcy z klasy „P” (przeciwwskazania) muszà posiadaç zaÊwiadczenie od lekarza.

OÊwiadczam, ˝e zapozna∏am/ em si´, rozumiem i spe∏niam warunki zawarte w Oficjalnych

Przepisach Sportowych Special Olympics (jazda konna). OsobiÊcie zg∏aszam mojego za-

wodnika do w∏aÊciwej dla niego klasy i poziomu zaawansowania zgodnie z Kartà Jeêdêca,

którà przedk∏adam razem ze zg∏oszeniem zawodnika. 

…………………………………………………………………………………………

Podpis (wyraêny)                                                                 Data
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