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Załącznik 1. Lista sprawdzająca dla Szefów Komisarzy 

1. Administracja: 

 czy są tablice informacyjne przy biurze zawodów i przy stajniach? 

 czy zawierają:  
- ogólny plan terenu i placów treningowych, 
- rozmieszczenie koni w stajniach, 
- ważne telefony, 
- miejsce na listy startowe/wyniki, rozkłady czasowe… 

 czy rozdano wyróżniające opaski wejściowe ? 

 czy jest dostępna lista ważnych telefonów? 

 czy jest dostępna lista zgłoszonych koni z numerami identyfikacyjnymi (ID)? 

 czy i gdzie będą dostępne numerki ID dla koni i na bryczki? 

2. Logistyka – w porozumieniu z Delegatem technicznym - czy następujące elementy 
    są satysfakcjonujące: 

 zakwaterowanie luzaków (poza stajniami)? 

 zakwaterowanie Asystentów Komisarza? 

 posiłki i woda pitna dla Komisarzy? 

 czy dostępne są radia, walkie-talkie dla Szefa Komisarzy i jego Asystentów? 

 czy są zadaszone stanowiska dla komisarzy (przy starcie/mecie w próbach ABC)? 

3. Serwis medyczny i weterynaryjny: 

 czy karetki, obsługa medyczna i weterynarz są obecni podczas treningu? 

 czy lekarz weterynarii zawodów jest osiągalny przez 24 godziny? 

 gdzie są boksy do leczenia koni i czy lekarze są poinformowani o ich lokalizacji? 

 gdzie są boksy i miejsce do badań antydopingowych?  

 czy jest przeszkolony Komisarz do asysty przy próbie antydopingowej? 

4. Stajnie – w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za stajnie i DT 

 czy jest kontakt i możliwa współpraca z kierownikiem stajni? 

 czy koniowozy i przyczepy są poza terenami stajennymi? 

 czy stajnie są odpowiednio ogrodzone (teren zamknięty)? 

 czy jest lista rozmieszczenia koni w stajniach?  

 czy boksy są odpowiednio oznakowane (karty informacyjne na boksach)? 

 czy boksy są bezpieczne? 

 czy jest odpowiednia wentylacja? 

 czy jest 24-ro godzinna ochrona? 

 gdy są wymagane nocne obchody stajni czy jest dostępny formularz „Nocnej 
Kontroli Stajni”? 

 czy jest wystarczająca ilość punktów poboru wody i myjek? 

 czy elektryczność działa - stajnie są wystarczająco oświetlone? 

 czy kable elektryczne są poza zasięgiem koni? 

 czy stajnie są wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy? 

 czy są wydzielone i oznaczone miejsca dla palenia tytoniu poza stajniami? 

 czy kowal jest szybko dostępny? 

 gdzie znajduje się miejsce na obornik i czy są kosze na śmieci?  
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 czy przejścia są odpowiednio szerokie i nie zastawione? 

 czy jest opublikowany harmonogram dla rozprężalni, padoków do wypasu i miejsc 
do lonżowania? 

5. Przeglądy koni i przeglądy weterynaryjne (DT i DW) 

 czy jest zorganizowany przyjazd koni (identyfikacja i przegląd) z lekarzem 
weterynarii i Komisarzem? 

 czy teren do przeglądu weterynaryjnego jest płaski, ma twarde, nie śliskie podłoże? 

 czy jest odpowiednia ilość Komisarzy do pomocy? 

 czy są wyznaczone i oznakowane odcinki: ‘Stęp’, Kłus’ i miejsce zawracania koni? 

 czy jest kontakt z Komisarzem odpowiedzialnym za płynny przebieg przeglądu? 

 czy teren Holding Boxu jest odpowiednio duży i ogrodzony? 

 czy jest lista koni na przegląd, stół, pojemnik na  paszporty, sprzątanie nawozu? 

 czy jest wydzielone miejsce dla widzów? 

6. Tereny pod nadzorem komisarzy: 

 czy teren rozprężalni jest odpowiednio duży? 

 czy podłoże jest odpowiednio utrzymywane? 

 czy w razie potrzeby możliwa będzie poprawa nawierzchni?- kontakt z wykonawcą 

 czy listy startowe są dostępne przed rozpoczęciem konkursu? 

 czy lonżowanie, pasienie koni odbywa się w wydzielonym miejscu i czasie? 

 czy jest odpowiednia ilość Komisarzy nadzorujących tereny objęte nadzorem? 

 czy jest harmonogram treningów? 

 czy jest zadaszone miejsce dla Komisarzy w przypadku nieodpowiedniej pogody? 

 czy kowal jest dostępny w pobliżu rozprężalni? 

7. Pozostałe 

 Gdzie jest Ambulans dla koni  
- czy jest przypięty do ciągnika,  
- kto ma klucze, 
- jest łatwo dostępny 
- czy jest odpowiednio wyposażony (ekrany, płozy, uchwyty i liny) 

 Czy jest kontakt pomiędzy Komisją Sędziowską a Szefem Komisarzy? 

 Gdzie jest możliwe miejsce spotkań na odprawy z komisarzami? 

 Czy ceremonia dekoracji jest uzgodniona z Delegatem Technicznym  
i Komitetem Organizacyjnym? 
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Załącznik 2  Schemat Przeglądu Weterynaryjnego 
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Załącznik 3  Formularz nocnej kontroli w stajniach 
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Załącznik 4 A                                                                   Próba A - Ujeżdżenie    Kara 

Art.. 928.3.1  Przez cały czas pobytu na bryczce, Zawodnicy i Luzacy poniżej 18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę ochronną/ochraniacz pleców oraz bezpiecznie 
umocowany Kask Ochronny. Naruszenie tego przepisu skutkuje Eliminacją. 

Eliminacja i 
Żółta Kartka 

Sprawdzenie kiełzen   
Wszystkie ogłowia bez jakichkolwiek dodatków są akceptowane; hakamore i kiełzna bezwędzidłowe są zakazane również w kombinacji z innym kiełznem 

Art.. 940.8.2 Używanie ogłowi bez kiełzna i hackamore (nawet w kombinacji z innym kiełznem) jest niedozwolone kiedy Koń jest zaprzężony do bryczki Elim. 

Art.. 936 Dozwolone bryczki: w CAI3*-CAI4* i mistrzostwach są dozwolone bryczki ujeżdzeniowe lub maratonowe o odpowiedniej szerokości w Ujeżdżeniu 

Art.. 937  Wagi i wymiary:   

Art.. 937.3.3 Wszystkie bryczki muszą być mierzone jak tylko Zawodnik opuści czworobok konkursowy. Ostrzeż./ŻK 

    Min rozstaw Luzaków ilość kół     

P1 Kuce pojedynki 138 1 2 or 4 natylnik jest obowiązkowy poczas prób A-B-C ! Art 937.1.1 Elim. 

P2 Kuce pary 138 1 4    Elim. 

P4 Kuce czwórki 138 2 4   Elim. 

H1 Konie pojedynki 138 1 2 or 4 natylnik jest obowiązkowy poczas prób A-B-C ! Art 937.1.1 Elim. 

H2 Konie pary 148 1 4    Elim. 

H4 Konie czwórki 158 2 4   Elim. 

1.2. Żadna część bryczki nie może być szersza od zewnętrznej szerokości śladu z wyjątkiem kapsli, błotników i nieruchomej orczycy Elim. 

Bryczki   

Art.. 939.1 Ogumienie pneumatyczne lub napełniane powietrzem jest dozwolone tylko w zawodach CAI1* zgodnie z Art. 936. i w klasie L ZK  Elim. 

  2. We wszystkich konkursach koła bryczek muszą mieć obręcze żelazne lub bandaże z masywnej gumy. Guma lub obręcz musi być gładka. Elim. 

  3. Koła pneumatyczne dozwolone są w Para-Powożeniu   
Art.. 940.1.1 Odległość między Koniem/Kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż 50 cm, w  przypadku zderzaków – 40 cm Ostrzeż./ŻK 

  1.1.1 Konie (dyszlowe w czwórce lub w parze): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55 cm (Kuce: minimum 45 cm) Ostrzeż./ŻK 
  1.1.2 Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować. Orczyki nie mogą przekroczyć centralnej linii bryczki Ostrzeż./ŻK 
  1.3 Min. długość pojedynczych naszelników łańcuchowych lub skórzanych: 30 cm. (od środka okularu całkowitą długością szybkozłączki) Ostrzeż./ŻK 
  1.4 Okular (Konie): szer. łącznie z szer. szybkozłączek min 60 cm. Liczona od środ. okularu, łącznie z szer. szybkozłączek, min 30 cm. Ostrzeż./ŻK 
  1.5 Okulary nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki Ostrzeż./ŻK 
  1.7 Orczyca dla H4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 100 cm, a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co  najmniej 45 cm Ostrzeż./ŻK 
  1.8 Orczyce dla P4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 85 cm, a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co  najmniej 35 cm Ostrzeż./ŻK 

Bandaże Kalosze 940.2. Bandaże i Kalosze nie są dozwolone w Ujeżdżeniu. Muszą być zdjęte po opuszczeniu czworoboku, a konie sprawdzone przez Lekarza Wet. lub Komisarza (rękawiczki) 10 pkt. 
Urządzenia/ sprzęty 11.2: Nauszniki i zatyczki do uszu  są dozwolone. Nauszniki nie mogą być przymocowane do  nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia. Elim. 

Art.. 941               Reklamy na bryczkach, uprzęży i odzieży   

1.1 Nazwa producenta uprzęży raz na każdej uprzęży na  tabliczce nie dłuższej niż 10 cm i nie szerszej niż pas ŻK 
1.2 Logo/nazwa sponsora/klubu  na każdej stronie pojazdu w wielkości nie większej niż 400 cm². ŻK 
1.3 Nazwa producenta pojazdu  na tabliczce nie  przekraczającej 50 cm². ŻK 
1.3 Identyfikacja wytwórcy ubrania raz na danej rzeczy na powierzchni nie przekraczającej 3 cm². ŻK 

maximum 80 cm² - tylko raz na  marynarce lub górnej części garderoby Zawodnika na wysokości kieszonki ŻK 1.4 i 1.5 Nazwa/logo sponsora(rów)  
             indywidualnych i drużynowych maximum 16 cm² na obydwu stronach kołnierzyka koszuli Zawodnika ŻK 
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Załącznik 4 B                                                       Próba B - MARATHON Kara 
Art. 928. 2.2 

    
Zawodnicy i Luzacy muszą mieć na głowie bezpiecznie umocowany Kask Ochronny oraz ochraniacz pleców, który jest zgodny z 
międzynarodowymi normami.  

Eliminacja i 
Żółta Kartka 

  3.1.  
    

Przez cały czas pobytu na bryczce, Zawodnicy i Luzacy poniżej 18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę ochronną/ochraniacz pleców oraz 
bezpiecznie umocowany Kask Ochronny. 

Elim. i ŻK 

Sprawdzenie kiełzn 
Wszystkie ogłowia bez jakichkolwiek dodatków są akceptowane; hakamore i kiełzna bezwędzidłowe są zakazane również w kombinacji z innym kiełznem 

Art. 940.8.2 Wszyskie ogłowia bez kiełzna i hackamore (nawet w kombinacji z innym kiełznem) są niedozwolone kiedy Koń jest zaprzężony do bryczki Elim. 

Art. 937  Wagi i wymiary:   

Art. 937.3.3 Wszystkie bryczki muszą być mierzone jak tylko Zawodnik przejedzie linię mety maratonu. Ostrzeż./ŻK 

    Min rozstaw Luzaków Ilość kół Waga    

P1 Kuce pojedynki 125 1 4 90 kg natylnik jest obowiązkowy Art 937 Elim. 
P2 Kuce pary 125 1 4 225 kg   Elim. 

P4 Kuce czwórki 125 2 4 300 kg   Elim. 

H1 Konie pojedynki 125 1 4 150 kg natylnik jest obowiązkowy Art 937 Elim. 
H2 Konie pary 125 1 4 350 kg  Elim. 

H4 Konie czwórki 125 2 4 600 kg  Elim. 

Bryczki   

Art. 939.1. Ogumienie pneumatyczne lub napełniane powietrzem jest dozwolone tylko w zawodach CAI1* zgodnie z Art. 936. Elim. 

  2. We wszystkich konkursach koła bryczek muszą mieć obręcze żelazne lub bandaże z masywnej gumy. Guma lub obręcz musi być gładka. Elim. 

  3. Koła pneumatyczne dozwolone są w Para-Powożeniu   

Art. 940.1.1 Odległość między Koniem/Kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż 50 cm, w  przypadku zderzaków – 40 cm ŻK 
  1.2.1 Konie (H4 dyszlowe i H2): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55 cm (Kuce: minimum 45 cm) ŻK 

  1.2.2 Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować. ŻK 
  1.3  Min. długość pojedynczych naszelników łańcuchowych lub skórzanych: 30 cm. (od środka okularu całkowitą długością szybkozłączki) ŻK 
  1.4 Okular (Konie): szer. łącznie z szer. szybkozłączek min 60 cm. Liczona od środ. okularu, łącznie z szer. szybkozłączek, min 30 cm. ŻK 
  1.5 Okulary nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki. ŻK 
  1.6 Dyszel i pasy pociągowe muszą być wystarczająco długie, aby pozwoliły na  swobodny ruch Koni. ŻK 
  1.7 Orczyca dla H4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 100 cm, a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co  najmniej 45 cm Ostrzeż./ ŻK 
  1.8 Orczyce dla P4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 85 cm, a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co  najmniej 35 cm Ostrzeż./ ŻK 
  1.9 Kuce: parametry okularu i naszelników muszą być takie, by umożliwiały Kucom swobodny ruch. Ostrzeż./ ŻK 
  1.11 Konie muszą być prawidłowo i w pełni zaprzężone do bryczki z lejcami włącznie. ŻK 
  1.13 Zawsze podczas gdy pojedynczy Koń/Kuc jest zaprzężony do bryczki, obowiązkowy jest natylnik.  Elim. 

Urządzenia/sprzęty  11.2 Nauszniki i zatyczki do uszu  są dozwolone. Nauszniki nie mogą być przymocowane do  nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia Elim. 

Art.. 941               Reklamy na bryczkach, uprzęży i odzieży 

Art. 941 Reklamy są dozwolone na bryczkach i na całej odzieży. Nazwa producenta uprzęży może być umieszczona tylko raz na każdej uprzęży na 
tabliczce nie dłuższej niż 10 cm i nie szerszej niż pas, na którym występuje. 

ŻK 

Spr. bezpieczeństwa Bezpieczna uprząż; bryczka: nr., powożący: mocowanie pasa bezpieczeństwa - bat - kask -kamizelka ochronna; luzak: kask -kamizelka;    
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Załącznik 4 C                                                             Próba C - Zręczność    Kara 

Art.. 928.3.1 
    

Przez cały czas pobytu na bryczce, Zawodnicy i Luzacy poniżej 18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę ochronną/ochraniacz pleców oraz 
bezpiecznie umocowany Kask Ochronny. Naruszenie tego przepisu skutkuje Eliminacją. 

Eliminacja i 
Żółta Kartka 

Sprawdzenie kiełzen   

Wszystkie ogłowia bez jakichkolwiek dodatków są akceptowane; hakamore i kiełzna bezwędzidłowe są zakazane również w kombinacji z innym kiełznem 

Art..  940.8.2. Używanie ogłowi bez kiełzna i hackamore (nawet w kombinacji z innym kiełznem) jest niedozwolone kiedy Koń jest zaprzężony do bryczki Elim. 
Article 936 Dozwolone bryczki: w CAI3*-CAI4* i mistrzostwach są dozwolone bryczki ujeżdzeniowe lub maratonowe o odpowiedniej szerokości w Ujeżdżeniu 

Art..  937 Wagi i wymiary:   

Art.. 937.3.3.  Wszystkie bryczki muszą być mierzone jak tylko Zawodnik opuści plac konkursowy. Ostrzeż./ŻK 
    Min rozstaw Luzaków ilość kół     

P1 Kuce pojedynki 138 1 2 or 4 natylnik jest obowiązkowy podczas prób A-B-C ! Art 937.1.1 Elim. 
P2 Kuce pary 138 1 4   Elim. 
P4 Kuce czwórki 138 2 4   Elim. 
H1 Konie pojedynki 138 1 2 or 4 natylnik jest obowiązkowy podczas prób A-B-C ! Art 937.1.1 Elim. 
H2 Konie pary 148 1 4   Elim. 
H4 Konie czwórki 158 2 4   Elim. 

1.2. Żadna część bryczki nie może być szersza od zewnętrznej szerokości śladu z wyjątkiem kapsli, błotników i nieruchomej orczycy Elim. 

Bryczki   

Art.. 938 Latarnie przednie oraz światła tylne lub światła odblaskowe nie są obowiązkowe w Zręczności  

Art.. 939.1. Ogumienie pneumatyczne lub napełniane powietrzem jest dozwolone tylko w zawodach CAI1* zgodnie z Art. 936. Elim. 

  2. We wszystkich konkursach koła bryczek muszą mieć obręcze żelazne lub bandaże z masywnej gumy. Guma lub obręcz musi być gładka. Elim. 

  3. Koła pneumatyczne dozwolone są w Para-Powożeniu   

Art.. 940.1.1 Odległość między Koniem/Kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż 50 cm, w  przypadku zderzaków – 40 cm Ostrzeż./ŻK 
  1.1.1 Konie (dyszlowe w czwórce i w parze): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55 cm (Kuce: minimum 45 cm) Ostrzeż./ŻK 
  1.1.2 Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować. Orczyki nie mogą przekroczyć centralnej linii bryczki Ostrzeż./ŻK 
  1.3  Min. długość pojedynczych naszelników łańcuchowych lub skórzanych: 30 cm. (od środka okularu całkowitą długością szybkozłączki) Ostrzeż./ŻK 
  1.4 Okular (Konie): szer. łącznie z szer. szybkozłączek min 60 cm. Liczona od środ. okularu, łącznie z szer. szybkozłączek, min 30 cm. Ostrzeż./ŻK 
  1.5 Okulary nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki Ostrzeż./ŻK 
  1.7 Orczyca dla H4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 1 m, a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co  najmniej 45 cm Ostrzeż./ŻK 
  1.8 Orczyce dla P4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 85 cm, a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co  najmniej 35 cm Ostrzeż./ŻK 

Urządz./ sprzęty… 11.2 Nauszniki i zatyczki do uszu  są dozwolone. Nauszniki nie mogą być przymocowane do  nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia. Elim. 

Art 941                 Reklamy na bryczkach, uprzęży i odzieży   
Nazwa producenta uprzęży raz na każdej uprzęży na  tabliczce nie dłuższej niż 10 cm i nie szerszej niż pas ŻK 
Logo/nazwa sponsora/klubu  na każdej stronie pojazdu w wielkości nie większej niż 400 cm². ŻK 
Nazwa producenta pojazdu  na tabliczce nie  przekraczającej 50 cm². ŻK 
Identyfikacja wytwórcy ubrania raz na danej rzeczy na powierzchni nie przekraczającej 3 cm². ŻK 

maximum 80 cm² - tylko raz na  marynarce lub górnej części garderoby Zawodnika na wysokości kieszonki ŻK Nazwa/logo sponsora(rów) 
indywidualnych i drużynowych maximum 16 cm² na obydwu stronach kołnierzyka koszuli Zawodnika ŻK 
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Załącznik 5.  Wyposażenie:  
Kontrola bryczek, uprzęży i kiełzn 

      

Mierzenie rozstwau kół 

1. Kegle przy kołach stojącej bryczki. 

2. Sprawdzenie miarą czy rozstaw jest właściwy 

 

Kontrola uprzęży i kiełzen  należy sprawdzić  

 Nachrapnik nie zaciasny, nie za nisko/wysoko 

 napierśnik i pas przezkonny – brak substancji drażniących 

 lejce w pierścieniach lejcowych 

     

Sprawdzenie koni po przejeżdzie 

 skaleczenia, zranienia po przejeździe,  

 obtarcia od źle dopasowanej uprzęży,  

 ślady po użyciu bata 
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Bryczki i Uprzęże 

  

      

We wszystkich Klasach, podczas Ujeżdżenia, Maratonu, 
Zręczności i Maratonu Kombinowanego, jeśli bryczka nie ma 
hamulców, obowiązkowy jest natylnik.  

W klasach Konie i Kuce Pojedyncze natylnik jest 
obowiązkowy. 

 

 

 

 

Naruszenie tego przepisu spowoduje Eliminację.  

 

 

 

             

 

 

Przez cały czas pobytu na bryczce, zawodnicy i luzacy poniżej 
18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę 
ochronną/ochraniacz pleców oraz bezpiecznie umocowany Kask 
Ochronny.  

 

Naruszenie tego przepisu skutkuje Eliminacją. 

 

Podczas przeglądów Koni, stanowczo zaleca się Zawodnikom i 
Luzakom poniżej 18 roku życia noszenie bezpiecznie 
umocowanego Kasku Ochronnego 
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  minimum 40 cm 

 

 

 

Odległość między Koniem/Kucem a bryczką musi być  
nie mniejsza niż 50 cm, w  przypadku zderzaków – 40 cm. 

       

Konie: odległość między pasami pociągowymi  
            musi wynosić minimum 55cm  

Kuce:  minimum  45 cm 

Orczyki nie mogą przekroczyć centralnej linii bryczki  

 

  

Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować.  
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Długość pojedynczych naszelników musi wynosić  
             minimum 30cm.  

             Pomiar wykonuje się od środka okularu łącznie z  
całkowitą długością szybkozłączki. 

             Dyszel i pasy pociągowe muszą być wystarczająco 
długie, aby pozwoliły na  swobodny ruch Koni. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Okular (Konie): 
ogólna szerokość łącznie z całkowitą szerokością 
szybkozłączek musi wynosić minimum 60cm.  

 

 
Okulary nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią 

łopatki. 

60cm 
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Dla koni lejcowych w zaprzęgu czterokonnym: 

Konie - kompletna orczyca musi mierzyć co najmniej 1 m,  
            a odległość między pasami pociągowymi musi wynosić  
            co  najmniej 45 cm 

 

  

Kuce -  kompletne orczyce muszą mierzyć co najmniej 85cm,  
            a odległość między pasami pociągowymi musi wynosić  
            co najmniej 35 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okular (Konie): 
ogólna szerokość łącznie z całkowitą szerokością 
szybkozłączek musi wynosić minimum 60cm. Gdy pomiar 
wykonuje się od środka okularu, łącznie z  całkowitą 
szerokością szybkozłączek, minimum wynosi 30cm.  

            Parametry okularu i naszelników muszą być takie,  
by umożliwiały Kucom swobodny ruch.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100cm  

45 cm  

60 cm  
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Lejce pomocnicze (włącznie ze wszelkiego rodzaju fasulcami)  

                          są niedozwolone, gdy Konie są zaprzężone. 

 

           

 

 

Urządzenia dźwigniowe: 

Wszystkie kółka, klucze i/lub inne urządzenia dające 
ekstremalne efekty dźwigni na lejcach są zabronione 
w każdym momencie przebywania na  terenie zawodów. 

 

     

 

 

 

Konie muszą być prawidłowo i w pełni zaprzężone do bryczki  

 z lejcami włącznie  
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Nachrapniki, Nauszniki, Ograniczenie pola widzenia, Ogony 

          

    

 

Jakiekolwiek nachrapniki, mocowania lub wyposażenie 
pomocnicze, które utrudniają albo mogą utrudniać 
swobodne pobieranie powietrza przez nozdrza 
Konia są niedozwolone .  

 

  

Żadne przywiązanie lub dodatkowa uprząż pomiędzy końmi 
dyszlowymi i lejcowymi ograniczające pola widzenia  
koni dyszlowych jest niedozwolone 

 

     

 

 

Okulary i wyposażenie pomocnicze nie może utrudniać widzenia 
w przód i być tak blisko oczu, że powoduje ich drażnienie. 
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Ogony nie mogą być przywiązywane ani dołączone do żadnej 
części uprzęży lub bryczki, za wyjątkiem (uznanej) 
ochrony ogona. 

Żadne inne urządzenie pomocnicze, które ogranicza swobodny  
          ruch ogona Konia nie jest dozwolone  

  

Nauszniki i zatyczki do uszu  są dozwolone.  

         Nauszniki nie mogą być przymocowane do nachrapnika 
 i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia.  

         Nieprzestrzeganie przepisu skutkuje nałożeniem 
5 punktów karnych   

 

 

 

Bandaże, ochraniacze i kalosze 

           nie są dozwolone w konkursie Ujeżdżenia.  
(10 pkt. karnych) 

           Jeśli została zastosowana kara, natychmiast po 
opuszczeniu   czworoboku Bandaże i Kalosze muszą być 
zdjęte, a Konie sprawdzone przez Lekarza Wet. lub 
Komisarza, który zamelduje o wyniku kontroli 
Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej 
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 Kiełzna 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia językowe są dozwolone tylko, gdy są używane 
prawidłowo; osobne elementy nie  mogą łączyć się wokół kiełzna, 
by nie powodować wątpliwości dotyczących dobra konia. 
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Pasek policzkowy -  za krótki ? 

 

   

   

Wędzidła nieprawidłowe zbyt cienkie  

    
     

Używanie ogłowi bez kiełzna i hackamore  
(nawet w kombinacji z innym kiełznem)  
jest niedozwolone kiedy Koń jest zaprzężony do bryczki.   
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Wszystkie urządzenia dające ekstremalne efekty dźwigni  
na kiełznach są zabronione w każdym momencie 
przebywania na terenie zawodów. 

  

 

 
 

  

 

 

   Kineton jest dozwolony  
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Kuce i Młode Konie  

                                

 

 

W kategorii koni 4 i 5-letnich zalecane jest kiełzno wędzidłowe, 

 

 

 

 

Kiełzna typu pelham/ munsztuk dozwolone są tylko w łagodnym 
wypięciu (nie na dolne otwory w czankach). 

   

  
 
Kineton nie jest dozwolony dla Kucy i Młodych Koni 

 

 

Niedozwolone  

Dozwolone  

Niedozwolone  

Dozwolone  
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Nachrapnik ze skośnikiem  

lub z dolnym paskiem jest niedozwolony 

 

U lewego kuca: 

 

Okulary za blisko oczu i na złej wysokości, 

Nachrapnik prawie pod oczami, 

Kiełzno za duże, raczej od koni nie dla kucy 

 

 

 

Niedozwolone  


