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Ubiór zawodnika
1. Zawodnicy do 16 roku życia w kategorii młodzik, junior młodszy, junior na kucu oraz
dzieci
Obowiązkowy strój:
- kask ochronny z trójpunktowym zapięciem czarny lub w ciemnym
kolorze
- marynarka jeździecka jednokolorowa
- w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów na kucach oraz
dzieci używanie fraka jest zabronione
- koszula z białymi: kołnierzykiem i mankietami
- krawat lub plastron białe lub kremowe
- rękawiczki białe, kremowe lub tego samego koloru co marynarka
- białe lub kremowe bryczesy zwykłe lub salonowe
- długie buty jeździeckie lub buty (sztyblety) ze sztylpami lub bez w przypadku bryczesów
salonowych , czarne lub ciemnym kolorze.
- ostrogi nieobowiązkowe o długości maks. 3,5cm mierzone od buta, ostrogi z
gwiazdką/kółkiem niedozwolone
- w kategorii młodzik rekomenduje się stosowanie jeździeckiej kamizelki ochronnej
2. Dla pozostałych grup wiekowych obowiązujący strój to:
Obowiązkowy strój:
- kask ochronny z trójpunktowym zapięciem czarny lub w ciemnym
kolorze
- zawodnicy starsi niż 25 lat dosiadający konia w wieku 7 lat lub
starszego mają prawo startu w meloniku, cylindrze (w tym
rozprężenie przed konkursem) czarnym lub w ciemnym kolorze*
- frak/marynarka w dowolnym jednolitym kolorze
- bryczesy białe lub kremowe
- koszula z białymi: kołnierzykiem i mankietami
- krawat lub plastron białe lub kremowe
- rękawiczki białe, kremowe lub tego samego koloru co marynarka
- długie buty jeździeckie, czarne lub ciemnym kolorze
- na zawodach krajowych i regionalnych dopuszczalne jest stosowanie fraka w konkursach od klasy
C włącznie
- na zawodach krajowych dopuszczalne jest stosowanie marynarki jeździeckiej bez względu na
klasę konkursu
- na zawodach regionalnych dopuszczalne jest stosowanie butów (sztybletów) czarnych lub tego
samego koloru co marynarka ze sztylpami.
W przypadku trudnych warunków pogodowych Sędzia Główny może wyrazić zgodę na start w
cienkim płaszczu przeciwdeszczowym lub bez marynarki.
* UWAGA: Na zawodach międzynarodowych używanie kasku ochronnego jest obowiązkowe
dla zawodników z każdej kategorii wiekowej

