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    Załącznik 8 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 
prawidłowo zapięty kask ochronny. Naruszenie tego przepisu skutkuje Eliminacją. 

Eliminacja i 
Żółta Kartka 

Art. 940.8. Sprawdzenie kiełzn (patrz ‘Wytyczne dla powożących dotyczące rzędu, wyposażenia i ubioru’) 

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. 940.8.3 i 4 Wszystkie kiełzna muszą być prawidłowo dopasowane, W jednym czasie można używać tylko jednego rodzaju skośnika Ostrzeż./ŻK 

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 lub 4 natylnik jest obowiązkowy zawsze, gdy kuc jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13 Elim. 

P2 Kuce pary 138 1 4    Elim. 

P4 Kuce czwórki 138 2 4 orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4 Elim. 

H1 Konie pojedynki 138 1 2 lub 4 natylnik jest obowiązkowy zawsze, gdy koń jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13 Elim. 

H2 Konie pary 148 1 4   Elim. 

H4 Konie czwórki 158 2 4  Orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4 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 

Art. 940.2. 
Bandaże i ochraniacze nie są dozwolone w ujeżdżeniu. Muszą być zdjęte po opuszczeniu czworoboku, a konie sprawdzone przez lekarza wet. lub 
komisarza  

10 pkt. 

Art. 940. 11.2: Nauszniki i zatyczki do uszu są dozwolone. Nauszniki nie mogą być przymocowane do nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia. 5 pkt. 

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 

1.4 i 1.5 Nazwa/logo sponsora(rów)  
             indywidualnych i drużynowych 

maximum 80 cm² - tylko raz na marynarce lub górnej części garderoby Zawodnika na wysokości kieszonki ŻK 

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 prawidłowo zapięty 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 prawidłowo 
zapięty kask ochronny. 

Elim. i ŻK 

Art. 940.8. Sprawdzenie kiełzn (patrz ‘Wytyczne dla powożących dotyczące rzędu, wyposażenia i ubioru’)  

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. 940.8.3 i 4 Wszystkie kiełzna muszą być prawidłowo dopasowane. W jednym czasie można używać tylko jednego rodzaju skośnika Ostrzeż./ŻK 

Art. 937 Wagi i wymiary:   

Art. 937.3.3  
Wszystkie bryczki muszą być mierzone przed startem do odcinka A maratonu. Ostrzeż./ŻK 

  Min rozstaw Luzaków Ilość kół Waga    

P1 Kuce pojedynki 125 1 4 90 kg natylnik jest obowiązkowy zawsze, gdy kuc jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13 Elim. 

P2 Kuce pary 125 1 4 225 kg   Elim. 

P4 Kuce czwórki 125 2 4 300 kg orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4 Elim. 

H1 Konie pojedynki 125 1 4 150 kg natylnik jest obowiązkowy zawsze, gdy koń jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13 Elim. 

H2 Konie pary 125 1 4 350 kg  Elim. 

H4 Konie czwórki 125 2 4 600 kg orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4 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. 

Art. 940.11.2 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 

Bezpieczeństwo Bezpieczna uprząż; bryczka: nr ID, powożący: mocowanie pasa bezpieczeństwa - bat - kask -kamizelka ochronna; luzak: kask -kamizelka;    
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       Załącznik 8 C                                                                   Próba C - Zręczność    Kara 

Art. 928.1.6 Podczas konkursu zręczności zawodnicy i luzacy muszą obowiązkowo mieć na głowie prawidłowo zapięty kask ochronny. 5 / Elim 

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 prawidłowo 
zapięty kask ochronny. Naruszenie tego przepisu skutkuje Eliminacją. 

Eliminacja i 
Żółta Kartka 

Art. 940.8. Sprawdzenie kiełzn (patrz ‘Wytyczne dla powożących dotyczące rzędu, wyposażenia i ubioru’) 

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. 940.8.3 i 4 Wszystkie kiełzna muszą być prawidłowo dopasowane. W jednym czasie można używać tylko jednego rodzaju skośnika Ostrzeż./ŻK 

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 plac konkursowy. Ostrzeż./ŻK 

  Min rozstaw Luzaków ilość kół     

P1 Kuce pojedynki 138 1 2 lub 4 natylnik jest obowiązkowy zawsze, gdy kuc jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13 Elim. 

P2 Kuce pary 138 1 4    Elim. 

P4 Kuce czwórki 138 2 4 orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4 Elim. 

H1 Konie pojedynki 138 1 2 lub 4 natylnik jest obowiązkowy zawsze, gdy koń jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13 Elim. 

H2 Konie pary 148 1 4   Elim. 

H4 Konie czwórki 158 2 4  Orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4 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. 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 

Art. 940.11.2 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 

Nazwa/logo sponsora(rów) 
indywidualnych i drużynowych 

maximum 80 cm² - tylko raz na marynarce lub górnej części garderoby Zawodnika na wysokości kieszonki ŻK 

maximum 16 cm² na obydwu stronach kołnierzyka koszuli Zawodnika ŻK 



Załącznik 9 

                   Bryczki i uprzęże Opis 

  

Ujeżdżenie i Zręczność 

Konie: odległość między pasami pociągowymi musi wynosić 

minimum 55 cm  

(Kuce: minimum 45 cm) 

Pasy pociągowe  

nie mogą się wzajemnie krzyżować.  

Orczyki nie mogą przekroczyć centralnej linii bryczki  

Dyszel i pasy pociągowe muszą być wystarczająco długie, 

aby pozwoliły na swobodny ruch koni. 

  

 

Naszelniki - długość pojedynczych naszelników  

musi wynosić minimum 30cm.  

Pomiar wykonuje się od środka okularu łącznie z całkowitą 

długością szybkozłączki 
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Bryczki maratonowe 

Konie: odległość między pasami pociągowymi musi wynosić 

minimum 55cm  

kuce: minimum 45 cm  

orczyki: 45 cm - 55 cm 

  

Odległość między koniem/kucem a bryczką  

musi być nie mniejsza niż 50cm, 

w przypadku zderzaków – 40 cm 

 

 

 

Okular (konie): ogólna szerokość łącznie z całkowitą 

szerokością szybkozłączek musi wynosić  

minimum 60cm.  

Okular nie może być umieszczony poza jakąkolwiek częścią 

łopatki 

 

60cm 
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100cm 

45cm 

60 CM  

 

Zaprzęgi czterokonne  

Konie: dla koni lejcowych 

kompletna orczyca musi mierzyć  

co najmniej 1 m, odległość między pasami 

pociągowymi musi wynosić co najmniej 45 cm 

Kuce: dla koni lejcowych  

orczyca musi mierzyć co  najmniej 85 cm,  

odległość między pasami pociągowymi musi wynosić 

co najmniej 35 cm.  

 

Parametry okularu i naszelników muszą  

być takie, by umożliwiały kucom swobodny ruch 

 
 

 



 
10 

 Niedozwolone 

  

 

Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie 

krzyżować 

Orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być 

połączone 

 

 

 

 

 

Zawsze, gdy koń/kuc jest zaprzężony do bryczki 

jednokonnej, obowiązkowy jest natylnik  

 

 

 

   

 

 

Konie muszą być prawidłowo i w pełni 

zaprzężone do bryczki z lejcami włącznie 
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Lejce pomocnicze  

(włącznie ze wszelkiego rodzaju fasulcami)  

są niedozwolone, gdy konie są zaprzężone. 

 

 

 

 

     

 

 

Okulary i wyposażenie pomocnicze  

nie może utrudniać widzenia w przód i być tak 

blisko oczu, że powoduje ich drażnienie. 

 

 

 

   

 


