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1.       Zachowanie w stajni : 
  
 Jeździec powinien być w stosunku do konia cierpliwy i łagodny, ale jednocześnie 

stanowczy. 
 Zbliżając się do konia jeździec powinien uprzedzić go  głosem i podchodzić do niego 

w sposób zdecydowany. 
 Wszystkie czynności zarówno przy koniu, jak siedząc na koniu jeździec powinien 

wykonywać spokojnie, bez pośpiechu lecz zdecydowanie. 
 Jeźdźcom i osobom towarzyszącym lub oglądającym zajęcia i pokazy nie wolno 

biegać, krzyczeć oraz wykonywać gwałtownych ruchów mogących spłoszyć 
konie zarówno w stajni jak i na ujeżdżalni (maneżu) !!!!. 

  
2.      Przygotowanie konia do jazdy: 

  
 W każdej sytuacji, gdy trzeba konia trzymać lub prowadzić – należy nałożyć mu 

kantar. 
 Czyszczenie konia należy wykonywać ruchami spokojnymi lecz zdecydowanymi.  

  Kopyta konia mogą rozczyszczać osoby, którym zezwolił na to instruktor.  
 Przy zakładaniu uzdy należy najpierw przełożyć wodze przez szyję konia, aby w ten 

sposób mieć możliwość przytrzymania konia w razie potrzeby. 
 Przystępując do siodłania należy najpierw siodło pokazać koniowi, następnie powoli 

założyć. Przekładając popręg należy uważać, by nie uderzyć przednich nóg konia 
sprzączką od popręgu. 

 Popręg należy podciągać z wyczuciem i stopniowo. 
 Prowadząc konia należy iść z jego lewej strony na wysokości łopatki, trzymając 

wodze w prawej ręce w odległości około 30 cm od pyska konia, zaś koniec wodzy 
należy trzymać w lewej ręce. Należy zwrócić uwagę, aby strzemiona były 
podciągnięte. 

 Przed dosiadaniem konia należy sprawdzić, czy popręg jest wystarczająco mocno 
podciągnięty. 

 Przy wsiadaniu należy przytrzymać się grzywy (nie tylko siodła). Zapobiegnie to 
przekręceniu siodła. Przy jeździe w zastępie należy zachować kilkumetrową 
odległość od innych koni. 

 Nie wolno wsiadać na konia w stajni, ani też wjeżdżać do stajni wierzchem!!!!. 
 Przed zsiadaniem z konia należy obowiązkowo wyjąć nogi ze strzemion!!!!! 

  
   

3.      Ubiór jeźdźca: 
  
 Obowiązkowe w trakcie jazdy i szkolenia, twarde nakrycie głowy np. toczek lub 

kask, zabezpieczające przed urazem głowy.  
 Obuwie – najlepsze z płaskim obcasem i gładką zelówką, bez wystających 

elementów, np. sprzączek, tj. takie aby nie powodowało uwięzienia nogi w 
strzemieniu. 

 Bluza – pozapinana tak aby nie trzepotała na wietrze, ponieważ niepokoi konie. 
 Obowiązują długie spodnie, w celu zapobiegnięcia obtarcia nóg, w szczególności 

łydek. 
 



  
  
  

4.      Zajęcia na ujeżdżalni i w terenie: 
  
 Jednym z podstawowych kryteriów bezpieczeństwa zajęć w ujeżdżalni lub w terenie 

jest umiejętność szybkiej oceny sprawności jeźdźca przez prowadzącego zajęcia 
instruktora. Zaawansowanie treningowe konia, poziom jego umiejętności oraz wiek to 
istotne elementy, które instruktor musi wykalkulować do poprawnych na zajęciach 
ćwiczeń. 

 Jazdy z początkującymi jeźdźcami prowadzone na maneżu należy prowadzić w 
zastępie z  utrzymaniem odległości między końmi. 

 W jeździe terenowej w razie zaistnienia niebezpieczeństwa zależy podjąć 
następujące działania zapobiegawcze : 

-          zwolnić szybkość jazdy i dopasować ją do otaczających warunków; 
-          ostrzegać głosem osoby znajdujące się na trasie przejazdu koni; 
-          stosować się do zasady, że piesi mają pierwszeństwo; 
-          zachować szczególną ostrożność podczas przejeżdżania przez drogi o nasilonym 

ruchu kołowym. 
 W przypadku przebywania zastępów jeźdźców w miejscach publicznych należy 

zastosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. W godzinach 
nocnych obowiązuje używanie oświetlenia odblaskowego przy strzemionach i światła 
białego (np. latarka) z przodu na ramionach jeźdźca. 

 Po każdej jeździe należy sprawdzić czy sprzęt z jakiego korzystamy jest w dobrym 
stanie. Przy mniejszym znaczeniu ogólnego zużycia siodeł ważne jest sprawdzenie 
sposobu mocowania popręgu, stan samego popręgu i jego sprzączek, stan puślisk 
oraz zamków przy siodle. Nie należy używać siodła, w którym zamki uniemożliwiają  
w razie potrzeby rozłączenia puśliska z siodłem. 

 Nie wolno wymijać poprzedzających koni zarówno w jeździe maneżowej jak i  
terenowej.    

 
 
 

5. Inne uwagi: 
 

 Ważnym elementem bezpieczeństwa jest dyscyplina jeźdźców, bezwzględne 
podporządkowanie się poleceniom instruktora. Zabrania się robienia 
czegokolwiek na własną rękę. W sytuacjach, jeżeli jeźdźcy czegoś nie 
rozumieją, czy nie wiedzą powinni zwrócić się z pytaniami do instruktora. 

 Instruktor mający na uwadze bezpieczeństwo jazdy ma prawo i obowiązek 
przerwać  jazdę konną danej osobie, jeżeli stwierdza u niej rażący brak 
sprawności fizycznej lub predyspozycji do nauki jazdy konnej. 

 RODZICE DZIECI JEŻDŻĄCYCH NA KONIACH SĄ ZA NIE ODPOWIEDZIALNI. 
NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE KOŃ TO ŻYWE ZWIERZE I ZAWSZE ISTNIEJE RYZYKO 
UPADKU.  

 Wszyscy muszą pamiętać, że zachowanie każdego z jeźdźców decyduje o 
bezpieczeństwie całej grupy.   

 
 
* punkty pogrubiane i podkreślone są priorytetowe!!! 


