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Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach 
jeździeckich, natomiast organizatorem egzaminu może być klub zarejestrowany w 
PZJ/WZJ i mający odpowiednie warunki do przeprowadzenia egzaminu. Za zachowanie 
odpowiednich standardów odpowiada Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, którym 
musi być osoba mająca uprawnienia sędziego reiningowego. 
Egzamin jest przeprowadzany przez 2 członków komisji egzaminacyjnej, z których jeden 
musi być sędzią dyscypliny reiningu o statusie co najmniej sędziego II klasy, a drugi 
członkiem WKE. 
Minimalny wiek egzaminowanego – 13 lat. 
Konie wykorzystywane do egzaminu muszą mieć minimum 4 lata. 
 
Pozostałe zasady są identyczne jak przy zdobywaniu klasycznych Odznak 
Jeździeckich. 
 
Odznaka Brązowa w Reiningu 
 
Egzamin składa się z 
dwóch części: a. 
część praktyczna: 
• prawidłowe podejście do konia; 
• prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia; 
• prowadzenie w ręku i wiązanie; 
• jazda w zastępie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. · ruszanie ze stój, 
zatrzymanie i cofanie. 
• jazda stępem, przejście do kłusa i galopu. Utrzymanie równowagi oraz 
zachowanie płynności tych chodów. 
• ocena dosiadu jeźdźca z zachowaniem odpowiedniego balansu ciałem. 
• ocena kontroli nad koniem w czasie jazdy 
b. część teoretyczna: 
• zachowanie konia; 
• prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji; 
• zasady bezpieczeństwa w stajni, poza stajnią, w lonżowniku i na ujeżdżalni; 
• podstawy eksterieru, maści i odmiany; 
• budowa kopyta i jego pielęgnacja; 
• omówienie podstawowych chodów konia; · podstawy zdrowia konia; 
• podstawy żywienia i technika żywienia; 
• rasy koni używanych w reiningu; 
• budowa oraz zasady dopasowania siodła i ogłowia westernowego; 
• pomoce jeździeckie w reiningu – rodzaje i ich właściwe zastosowanie. 
 
Odznaka Srebrna w Reiningu 
 
a. część praktyczna: 
• siodłanie konia w kompletnie wyposażone siodło westernowe; 
• wykonywanie poszczególnych elementów: 
a. zagalopowanie na właściwą nogę, 



b. przejście z stępu do galopu, następnie z galopu zatrzymanie i zwrot o 
180°, rozpoczęcie galopu (roll-back) 
c. cofanie 
d. wykonywanie side- passu (chody boczne, odchodzenie od łydki). 
b. część teoretyczna: 
• rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni; · rozszerzone 
wiadomości z budowy konia 
a. układ kostny 
b. narządy wewnętrzne; 
• umiejętności rozpoznawania głównych wad budowy i postawy koni. · 
rozpoznawanie podstawowych urazów i schorzeń u koni 
• opis sprzętu dodatkowego: 
a. wytok, 
b. napierśnik, 
c. tylni popręg (roboczy), 
d. ochraniacze 
e. podział wędzideł westernowych 
• historia i pochodzenie konkurencji reining 
• przepisy i zasady oceny w konkurencji reining 
 
Odznaka Złota w Reiningu 
 
a. część praktyczna: 
• prawidłowe ustawienie głowy konia w stępie, kłusie i w galopie; 
• zagalopowanie ze stępa na właściwą nogę; 
• lotna zmiana nogi w galopie; 
• jazda po kole, side-passy, zwroty na zadzie (spiny) 
b. część teoretyczna: 
• rodzaje wędzideł używanych w stylu western; 
• przepisy i zasady oceny w konkurencji reining · rozszerzone wiadomości z 
pielęgnacji i żywienia koni; · rozpoznawanie narowów stajennych : 
a. łykawość, 
b. tkanie 
• podstawowe wiadomości weterynaryjne 
a. zapobieganie chorobom koni, 
b. rozpoznawanie najczęściej występujących chorób, 
c. wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, 
masaże) · przygotowanie konia do transportu · pierwsza pomoc w 
jeździectwie : 
a. przyczyny wypadków związanych z jazdą konną, 
b. warianty udzielania pomocy, 
c. podstawowe zasady pozwalające uniknąć wypadków	


