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WSTĘP

Od najdawniejszych czasów koń służył człowiekowi oddając mu 
nieocenione usługi. W dzisiejszych czasach, w dobie ogólnej mecha
nizacji znaczenie konia znacznie zmalało. Postęp techniczny wyparł 
go niemal zupełnie z komunikacji, a mechanizacja uprawy roli 
w dużym stopniu ograniczyła jego znaczenie.

Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że koń jest skazany na cał
kowitą zagładę i że nie oddaje człowiekowi dużych usług.

Doświadczenia przodującego w technice kraju -—■ Związku Ra
dzieckiego — uczą, że koń mimo wszystko ma jeszcze duże zastoso
wanie zarówno jako siła pociągowa w transporcie na krótkich 
i szczególnie trudnych terenowo odległościach, jak również w nie
których dziedzinach gospodarki rolnej.

Wojsko obok dużego rozwoju techniki i zmechanizowania wszyst
kich broni nie zrezygnowało z usług, jakie oddaje koń. Wymownym 
przykładem była bitwa Stalingradzka, w czasie której kawaleria 
radziecka w trudnych dla motorów warunkach klimatycznych i te
renowych, przyczyniła się poważnie do zamknięcia pierścienia okrą
żającego i odcięcia napastniczych wojsk hitlerowskich.

W sporcie rola konia nie zmalała. Świadczą o tym konkurencje 
jeździeckie, które wchodzą w skład Igrzysk Olimpijskich oraz liczne 
zawody międzynarodowe i krajowe. W Związku Radzieckim rok
rocznie organizowane są zawody konne o mistrzostwo ZSRR, repu
blik, a nawet o mistrzostwo poszczególnych kołchozów.

Sport jeździecki dostępny w Polsce kapitalistycznej tylko dla 
sanacyjnych oficerów i burżuazji, dziś staje się sportem szerokich 
mas, a w szczególności rozwija się pomyślnie wśród pracowników 
stadnin państwowych, Państwowych Gospodarstw Rolnych, spół
dzielni produkcyjnych i cieszy się dużym powodzeniem wśród mło
dzieży zrzeszonej w ludowych zespołach sportowych.

Jeździectwo jest sportem trudnym, wymagającym dużej pracy 
i gruntownej wiedzy teoretycznej. Dobrze więc stało się, że autor, 
jeden z najwybitniejszych naszych specjalistów, podjął się opraco
wania podręcznika jazdy konnej. Pozwoli to licznym amatorom 
zdobyć potrzebne wiadomości o jeździe konnej i zużytkować je do 
podniesienia poziomu jeździectwa w Polsce Ludowej, a przez umaso- 
wienie tego pięknego sportu przyczyni się do jeszcze lepszego przy
gotowania obywateli do pracy i obrony kraju.



WYTYCZNE NAUCZANIAJazda konna w Polsce Ludowej ma ogromne możliwości rozwojowe. Dostępna przed wojną tylko dla nielicznej i uprzywilejowanej grupy — dziś może stać się sportem powszechnie uprawianym w szczególności przez młodzież wiejską i pracowników PGR. Ogromne zadanie stoi przed instruktorami jazdy konnej, którzy winni kształtować moralno-polityczną i sportową postawę uczniów. Instruktora sportu powinien cechować wysoki poziom moralny, uświadomienie polityczne, gruntowna wiedza w zakresie swojej specjalności, jak również umiejętność przekazywania uczniom, nabytej przez siebie wiedzy. Tylko taki instruktor będzie w stanie nauczyć i właściwie wychować ucznia.Instruktor powinien bardzo dobrze jeździć konno, a jednocześnie tak znać teorię jazdy, aby być zorientowanym w każdym szczególe składającym się na umiejętność jazdy konnej. Instruktor powinien umieć zademonstrować uczniom prawidłowe wykonanie każdego ćwiczenia, a znajomość teorii jazdy powinna ułatwić mu nie tylko konsekwentne stawianie wymagań, lecz orientowanie się w przyczynach wszelkich trudności powstających w trakcie nauczania, które są spowodowane bądź błędami jeźdźca, bądź konia. Znając i rozróżniając przyczyny błędów będzie mógł znaleźć i wskazać sposoby ich usunięcia.Instruktor powinien jasno zdawać sobie sprawę z tego, że istętą efektywnego w skutkach nauczania jest konsekwentne wpajanie w uczniów potrzebnych wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych. Co do tych pierwszych, należy je przy początkowym nauczaniu ograniczyć tylko do najniezbędniejszych, ściśle związanych z praktycznym wykonaniem ćwiczenia i podawać w formie jak najbardziej zwięzłej. Instruktor, który nie przestrzega tego warunku marnuje ze szkodą dla uczni czas przeznaczony na praktyczną naukę jazdy. Gdy zajdzie potrzeba przeprowadzenia dłuższej pogadanki teoretycznej, najlepiej przeprowadzić ją po lekcji jazdy lub w innej odpowiedniej chwili.Prowadząc jazdę na otwartej ujeżdżalni instruktor zajmuje takie miejsce, z którego najłatwiej mu opanować głosem całą grupę, a więc na zewnątrz terenu ćwiczeń. Jeżeli dzień jest wietrzny, instruktor ustawia się plecami do wiatru.Każdy element nowowprowadzony do ćwiczeń należy krótko wytłumaczyć. Zaleca się wówczas przywołać ucznia lub cały zastęp do siebie. Należy unikać uwag skierowanych do całej grupy. Daleko lepsze wyniki daje poprawianie błędów oddzielnie u każdego jeźdźca, 
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przy czym przed zwróceniem uwagi wywołuje się nazwisko jeźdźca, popełniającego błąd.Jeżeli jeździec nie może od razu zrozumieć, na czym błąd polega i nie wykonuje w sposób właściwy poleceń instruktora — należy cierpliwie, bez podnoszenia głosu, ale stanowczo zażądać powtórzenia ćwiczenia, pamiętając, że błędy popełnione przez ucznia wynikają zazwyczaj ze stanu jego samopoczucia, a nie ze świadomej niechęci lub oporu.Przyczyną trudności w wykonywaniu może być również żądanie wykonania ćwiczenia, do którego uczeń nie jest jeszcze dostatecznie przygotowany, w czym instruktor powinien się szybko zorientować i odpowiednio zmienić ćwiczenie. W początkowym okresie szkolenia, a nawet w pracy z jeźdźcami zaawansowanymi, którzy mieli dłuższą przerwę w jeździe, instruktor powinien uważać, aby nie przemęczać jeźdźców, stosując częste wypoczynki oraz zmianę chodów. Instruktor w równym stopniu powinien dbać o kondycję jeźdźców i koni jak i o wyniki nauczania. Dlatego jego obowiązkiem jest tak regulować nasilenie treningu, aby nie przemęczać ani ludzi, ani koni. Szczególnie ważne jest zachowanie umiaru, gdy naukę jazdy prowadzi się na wsi na koniach używanych do prac gospodarczych.
NAUKA JAZDY KONNEJPodstawowe zasady praktycznego stosowania jazdy konnej będą zawsze te same, niezależnie od tego, czy jeździec zechce ją wykorzystać jako środek lokomocji po drogach bitych lub do jazdy terenowej czy też w celu sportu wyczynowego, biorąc udział w zawodach jeździeckich.Jazda na koniu wymaga, by ruchy tułowia jeźdźca były zharmonizowane z ruchami konia, tak aby jeździec zachowując stałe panowanie nad wierzchowcem możliwie najmniej mu przeszkadzał w swobodnym wykonywaniu ruchów. Ruchy tułowia jeźdźca powinny być odpowiednikiem ruchów konia, tzn. nie powinny ani wyprzedzać, ani też opóźniać się w stosunku do nich, jak również nie powinny być ani mniejsze, ani większe niż tego wymaga ruch konia.Tę zasadę wyjaśni najprostszy przykład: koń posuwa się kłusem; jeździec odczuwa, że w każdym takcie wykonywanym przez konia (w kłusie są dwa takty) jest jakby podrzucony nieco do góry; przy jednym z takich podrzutów jeździec, wykorzystując jego siłę, stara się unieść nad siodłem, przy drugim z kolei pozostaje nad siodłem, by znów opuścić się na siodło w chwili następnego 

5



podrzutu, pod działaniem którego ponownie unosi się nad siodłem itd. W ten sposób jeździec podąża za ruchem konia — jest to kłus normalny. Gdyby jeździec przy każdym z 2 podrzutów starał się nie unosić nad siodłem, lecz przeciwnie, jak najmniej się od niego oddzielać, byłoby to przeciwdziałanie ruchom konia — tak zwany kłus ćwiczebny. Pierwszy sposób jazdy kłusem (kłus normalny) ułatwia koniowi ruch, harmonizując ruch jeźdźca i konia — drugi utrudnia go, gdyż koń bez przerwy czuje na sobie cały ciężar jeźdźca. Przy kłusie normalnym tułów jeźdźca łagodnie ustępuje przed ruchem konia, przy kłusie ćwiczebnym przeciwnie, tułów jeźdźca całym swoim ciężarem jakby przygniata ruch konia.Im szybsze i gwałtowniejsze są ruchy konia (np. w skoku przez przeszkodę), im większy jest jego wysiłek, tym większe znaczenie ma zharmonizowanie się jeźdźca z koniem.O zharmonizowaniu jeźdźca z koniem decyduje dosiad i wyczucie przez jeźdźca ruchów konia. Ten sam jeździec na różnych koniach w celu zharmonizowania ruchów będzie nieco zmieniał dosiad (za pomocą regulowania długości puślisk); u różnych jeźdźców na tym samym koniu dosiad będzie odmienny w szczegółach. Zharmonizowanie się jeźdźca z ruchami konia zależy od wyczucia jeźdźca, które należy w nim najstaranniej wyrabiać od samego początku szkolenia.Przeciwdziałanie ruchom konia wymaga specjalnego szkolenia w tym kierunku, wyrabiającego również w uczniach wyczucie konia, lecz sprzecznego z wyczuciem zharmonizowania się z koniem. Tylko nieliczne wyjątki spośród najwyższej klasy jeździeckiej potrafiły połączyć w sobie umiejętność zharmonizowania i przeciwdziałania ruchom konia. W praktycznym nauczaniu może być przyjęta tylko jedna zasada przewodnia, którą jest zasada zharmonizowania ruchów jeźdźca z ruchami konia.Podczas szkolenia uczeń będzie przeciwdziałał ruchom konia tylko w pewnych, krótkotrwałych momentach, jak np. podczas ćwiczeń wyrabiających giętkość lub podczas krótkich nawrotów ćwiczebnego kłusa itp. Będą to, jak wspomniałem, ćwiczenia krótkotrwałe, mające za zadanie wygimnastykowanie jeźdźca, wyrobienie w nim większej swobody ruchów na koniu; cały nacisk należy położyć jednak na wyrobienie w uczniach umiejętności i wyczucia zharmonizowania się z ruchami konia.METODYCZNA KOLEJNOŚĆ ĆWICZEŃPrzyjmijmy, że mamy uczyć ludzi, którzy nie jeździli konno.Instruktor powinien rozpocząć pracę od nauczania poprawnego kiełznania i siodłania konia. Każdy jeździec powinien umieć spraw
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dzić prawidłowość kiełznania, od którego w dużej mierze zależy poprawność działania wodzy i siodłania. Często bowiem wadliwe siodłanie powoduje u konia wierzchowego ból kłębu i grzbietu. Następnie należy uczyć prowadzenia i dosiadania konia. Nie należy dążyć do tego, by uczeń opanował te czynności podczas jednej lekcji, byłoby to nużące tym bardziej, że chce on jak najprędzej już dosiąść konia. Należy powtarzać wspomniane czynności podczas kilku kolejnych lekcji aż do całkowitego ich opanowania przez uczniów. Od początkowych lekcji należy również wpajać zasadę, że każdy uczeń, zanim dosiądzie konia, sprawdza poprawność kiełznania i siodłania, bez względu na to, czy sam dokonał tych czynności, czy też dosiada konia już okiełznanego i osiodłanego.Nauka jazdy konnej zawsze odbywa się ze strzemionami. Wyjątek stanowią krótkie nawroty ćwiczeń (najwyżej 3—5 minut na jedną godzinę jazdy) wyrabiających swobodę ruchów, stosowane tylko na lekcjach przeprowadzanych na ujeżdżalni, nigdy zaś w terenie.W miarę wyrabiania dosiadu początkowe dopasowanie strzemion prawie zawsze będzie ulegało zmianom. Dlatego instruktor powinien stale zwracać uwagę na to, czy długość strzemion jest dla danego jeźdźca odpowiednia.Uczniom, którzy po raz pierwszy dosiedli koni, należy krótko objaśnić, na czym polega działanie łydek i wodzy przy ruszaniu z miejsca, kierowaniu konia w prawo i w lewo oraz zatrzymywaniu.Pierwsze nawroty kłusa powinny być bardzo krótkie (2—3 minuty), a szybkość kłusa może być przy tym mniejsza niż 1 km/5 min. W początkowej fazie nauczania dążymy tylko do oswojenia uczni z tym chodem, nie stawiając innych wymagań. Stęp należy wykorzystać na dopasowanie puślisk i udzielenie uwag dotyczących dosiadu. Gdy uczniowie oswoili się z kłusem do tego stopnia, że potrafią dość równo utrzymać jego tempo — należy niezwłocznie pokazać, na czym polega „kłus normalny”, i dalsze szkolenie w kłusie prowadzić tylko „kłusem normalnym”. Gdy uczniowie uczą się „kłusa normalnego” i cała ich uwaga jest zwrócona na dostosowanie się do taktów kłusa, nie należy im robić uwag dotyczących dosiadu. Wyjątek stanowią takie błędy dosiadu, które uniemożliwiają jazdę „kłusem normalnym“. Jeżeli warunki lokalu pozwalają, to gdy uczniowie opanują jazdę „kłusem normalnym”, należy z nimi wyjeżdżać na przejażdżki prowadząc ich „rojem”. Przejażdżki poza ujeżdżalnią lub placem są dla uczni rozrywką, zachęcają ich do jazdy i wyrabiają niewymuszony dosiad. W miarę postępów wybiera się coraz trudniejszy teren.Trudno jest określić chwilę, w której będzie można rozpocząć nauczanie galopu. W dużej mierze zależy to od stopnia ujeżdżenia 
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koni, którymi dysponujemy. Przyjmując, że instruktor dysponuje końmi ujeżdżonymi, galop można rozpocząć wówczas, gdy uczniowie nabrali pewności w kłusie. Przypuszczalnie nastąpi to po 8—10 lekcjach. Opanowanie galopu wymaga dużej pracy; jeśli więc warunki i postępy uczniów na to pozwalają, należy jego naukę rozpocząć możliwie najprędzej. Początkowo ćwiczymy galop na obwodzie koła, a potem przechodzimy do jazdy na wprost.Po pierwszych lekcjach galopu, gdy jeździec już zorientował się, co to jest „półsiad“, należy rozpocząć naukę skoku przez przeszkody. Naukę tę rozpoczynamy od przechodzenia w stępie i kłusie przez drągi leżące, a potem przez ułożone na wysokości 20—30 cm. Instruktor bacznie przy tym uważa, aby jeźdźcy nie opierali się rękami o szyję konia, lecz pozostawali w półsiadzie, kierując się wyczuciem równowagi i zharmonizowania się z ruchem konia, a jednocześnie, aby utrzymywali łydki w ich zwykłej, nie naruszonej postawie. Gdy uczniowie przechodzą poprawnie w stępie i kłusie przez 3—4 podniesione o ok. 30 cm (na kozłach) drągi, prowadząc konie dokładnie na środek drągów pod prostym do nich kątem i dalej zachowują należyty kierunek, instruktor poleca uczniom skierować konie kłusem przez drąg podniesiony o około 50 cm. Postawa jeźdźców i ich zachowanie na koniu nie ulegają przy tym zmianie, a uwaga ich winna się koncentrować na utrzymaniu konia w jednakowej szybkości ruchu. Przy takim sposobie szkolenia w skokach, opartym od początku na wyrabianiu w jeźdźcu umiejętności zharmonizowania się z koniem, opanowanie techniki skoku nie nastręczy żadnych trudności. Dalsza praca instruktora przy szkoleniu w skokach będzie polegała na pracy na szeregu przeszkód i na nauce przechodzenia pewnej ilości przeszkód tak ustawionych, aby jeźdźcy uczyli się jednocześnie prowadzenia konia, zachowania kierunku, tempa itp.Na początku szkolenia prowadzi się jazdę „łącząc na ogony“, a następnie „luzem“. Głównym sposobem prowadzenia jazdy będzie jazda „dowolnie”. Ten sposób jazdy skupia uwagę uczniów, jest skuteczny w nauczaniu prowadzenia konia i wyrabia w jeźdźcach aktywność. Podczas jazdy „dowolnie”, instruktor powinien śledzić pracę uczni z największą uwagą, aby nie uszły jego oczom żadne błędy i żeby mógł udzielać im wskazówek we właściwych chwilach. Jazda ze stałymi odległościami jest końcowym sprawdzianem umiejętności jeźdźców i ujeżdżenia koni. Nie powinno się jej poświęcać zbyt dużo czasu, gdyż jeźdźcy, którzy są dobrze przygotowani przez poprzednią pracę i umieją utrzymywać wymagane tempo chodu, bardzo szybko opanowują jazdę ze stałymi odległościami. Będzie to raczej zagadnieniem karności zastępu, a nie celem szkolenia.
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1. KIEŁZNANIE I SIODŁANIEOd pierwszych chwil zbliżenia się ucznia do konia, instruktor powinien zwracać uwagę, aby uczniowie przyzwyczajali się do łagodnego, spokojnego obchodzenia się z koniem, aby unikali wszelkich ruchów szybkich i zaskakujących konia. Tym ostatnim zapobiega się używając zawczasu, przed zbliżeniem się do konia, głosu o łagodnej tonacji.Przystępując do siodłania, najpierw kiełzna się konia. W tym celu podchodzi się do niego z lewej strony trzymając w ręku uzdę. Jeżeli koń jest uwiązany, najpierw zdejmuje się kantar, następnie przekłada się wodze przez głowę konia i przewiesza się przez jego szyję: prawa ręka ujmuje górną część uzdy (nagłówek), a lewa wędzidło; następnie prawą ręką podnosi się przed środkiem łba konia do góry, tak aby policzki uzdy były lekko napięte, a wędzidło znalazło się tuż przy pysku konia. Jednym z palców lewej ręki naciska się z prawej strony górną wargę konia, tak aby otworzył pysk; wówczas prawa ręka podciąga uzdę do góry, lewa zaś wprowadza wędzidło do pyska nie dotykając zębów konia; następnie przeciąga się ostrożnie nagłówek uzdy przez lewe, a potem przez prawe ucho- konia.

Rys. 1. Głowa konia z prawidłowo nałożoną uzdą.
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Teraz należy dopasować wszystkie części uzdy do wymiarów głowy konia.Długość pasków policzkowych uzdy powinna być taka, żeby wędzidło przylegało do kątów pyska, lecz nie uwierało w najmniejszym choćby stopniu. Podgardle uzdy powinno być zapięte tak, żeby pomiędzy nim i gardłem konia mogła zmieścić się pięść dorosłego mężczyzny. Górna krawędź nachrapnika (o ile jest) powinna być o dwa palce niżej kości policzkowej konia; nachrapnik zapina się tak, żeby pomiędzy nim a dolną szczęką konia mogły się zmieścić 2 palce złożone na płask. Wreszcie należy sprawdzić, czy końce wszystkich rzemieni spiętych sprzączkami są włożone do zasuwek.Przed nałożeniem siodła sprawdzamy, czy jest ono do tego przygotowane. Strzemiona powinny być podciągnięte wzdłuż wewnętrznej części puśliska do samej góry, a całe puślisko powinno być przesunięte przez strzemię, tak żeby stopka strzemienia nie dotykała tybinki siodła. Popręgi powinny być przypięte do prawych przy- stułek, a luźne ich końce przerzucone przez siedzisko siodła. Po upewnieniu się, czy na grzbiecie konia, w miejscu gdzie ma spoczywać siodło, sierść gładko leży na skórze i nigdzie nie jest zwichrzona, siodłający bierze lewą ręką za przedni łęk siodła, tak żeby kciuk znalazł się na zewnętrznej (górnej) stronie łęku, a pozostałe cztery palce przyciskały potnik (czaprak) do wewnętrznej (dolnej) części łęku. Na dokładne przyleganie potnika do łuku przedniego łęku należy zwracać szczególną uwagę, gdyż potnik napięty na kłębie konia nie tylko szybko ulega zniszczeniu, ale może być powodem uszkodzenia kłębu (odparzenie, odbicie). Siodłający, trzymając prawą ręką za tylny łęk siodła, podchodzi do konia z lewej strony i nakłada powoli i ostrożnie siodło, tak aby środek siodła znalazł się mniej więcej nad kłębem konia, tzn. o kilkanaście centymetrów bardziej ku przodowi w stosunku do miejsca na grzbiecie konia, na którym siodło ma normalnie spoczj^wać. Następnie silnie naciskając na przedni łęk z góry do dołu, siodłający przesuwa powoli siodło ku tyłowi aż do chwili gdy poczuje, że trafiło ono do wgłębienia grzbietu tuż za kłębem. Jeżeli siodłający przesunie siodło poza wgłębienie, w żadnym wypadku nie wolno tego poprawiać przesunięciem siodła ku przodowi, ponieważ wówczas podnosi się sierść, która nie leżąc gładko pod siodłem może spowodować odparzenia. W tym wypadku siodło należy unieść do góry i nałożyć ponownie, przesuwając je w tył aż do wgłębienia grzbietu za kłębem.Po nałożeniu siodła opuszcza się ostrożnie popręgi na prawą stronę konia, po czym ujmuje się zwisający koniec pierwszego popręgu (licząc od przodu ku tyłowi konia) i przypina się do pierwszej przystułki; w ten sam sposób postępuje się z drugim po
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pręgiem, przypinając go do drugiej przystułki. Popręgi należy przyciągać stopniowo: najpierw podciąga się nieco pierwszy popręg, następnie drugi, potem znowu pierwszy itd. Siodłając konia w stajni, podciąga się popręgi tylko tyle, żeby siodło nie mogło zsunąć się ze swego miejsca. Przy prawidłowym osiodłaniu popręg powinien leżeć mniej więcej w odległości dłoni od stawu łokciowego konia.Po wyprowadzeniu konia ze stajni na miejsce, gdzie go będziemy dosiadać, należy sprawdzić popręgi i jeżeli się obluźniły, dociągnąć je o tyle, żeby siodło nie przekręciło się przy wsiadaniu. Siedząc już w siodle sprawdza się popręgi jeszcze raz i jeżeli zajdzie tego potrzeba, nie zsiadając z konia dociąga się je ujmując przystułkę jedną ręką.Dociąganie popręgów od razu „na siłę” powoduje „nadymanie się koni”, które w ten sposób bronią się przed uciskiem popręgów i przez to utrudniają siodłanie.
2. PROWADZENIE KONIA, DOSIADANIE I ZSIADANIEProwadzący konia znajduje się po jego lewej stronie, mniej więcej na wysokości jego szyi, przy czym prawa ręka ujmuje obie wodze w odległości ok. 10 cm pod pyskiem konia; od dołu palec wskazujący rozdziela wodze; koniec wodzy wędzidłowych trzyma się lewą ręką.Przed dosiadaniem należy przerzucić wodze przez głowę konia, stając twarzą do konia na wysokości jego łopatki; prawa ręka przesuwa się wzdłuż wodzy aż do ich końca, naciągając je bardzo lekko, a lewa dłoń ujmuje obie wodze wraz z garścią grzywy. Gdy koń podczas dosiadania przesuwa zad w prawo, wówczas, żeby mu to uniemożliwić, naciąga się mocniej prawą wodzę; gdyby przesuwał zad w lewo, naciąga się mocniej lewą wodzę; gdyby chciał ruszyć naprzód, naciąga się obie wodze; gdyby się cofał, należy osłabić napięcie wodzy.Po uchwyceniu grzywy lewą ręką, jeździec zwraca się nieco w prawo, ujmuje prawą ręką za puślisko tuż przy strzemieniu i wkłada lewą stopę głęboko w strzemię, tak aby przedni jego kabłąk znalazł się po zewnętrznej stronie stopy. Z kolei przybliża się do konia, tak aby prawa ręka mogła uchwycić tylny łęk siodła. Palce stopy w strzemieniu należy tak opuścić w dół, aby końcem buta nie pchać konia w bok. Z takiej postawy jeździec zbliżając lewe kolano do tybinki siodła, odbija się prawą nogą od ziemi i unosi na wyprostowanych rękach, mając lewe kolano oparte o siodło, a tułów nieco pochylony w przód, aby nie przeciągnąć siodła na lewą stronę; następnie przekłada prawą dłoń na przedni łęk, przenosi wyprosto-
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Rys. 2. Wsiadanie.

waną prawą nogę przez tylny łęk i zaciska siodło kolanami, aby móc miękko, powoli opuścić się w siodło. Na ten moment instruktor powinien zwracać szczególną uwagę, gdyż gwałtowne opuszczanie się jeźdźca w siodło całym ciężarem uraża nerki konia i często bywa powodem, że koń wzbrania się przed dosiadaniem. Gdy jeździec już siedzi w siodle, ujmuje wodze i wkłada prawą stopę w strzemię.Zsiadanie z konia odbywa się w odwrotnym porządku. Po przeniesieniu prawej nogi przez tylny łęk i dołączeniu jej do lewej, opierając się prawą ręką o tylny łęk jeździec wyjmuje lewą stopę ze strzemienia i zeskakuje. Po zejściu z konia jeździec przerzuca wodze przez głowę konia i nie wypuszczając z lewej ręki końca wodzy podciąga do góry lewe, a potem prawe strzemię; następnie powraca na lewą stronę konia i popuszcza popręg o 1—2 dziurki, ujmuje siodło wraz z potnikiem oburącz za przedni i tylny łęk, lekko nim poruszając, aby udostępnić dopływ powietrza pomiędzy grzbiet konia a potnik.Po oprowadzeniu konia., aby ostygł — prowadzi się go do stajni.
3. DOSIADPrzed omówieniem szczegółów, którym powinien odpowiadać dosiad jeźdźca, trzeba podać ogólne cechy prawidłowego dosiadu.Dosiad powinien być możliwie pewny. Pewność dosiadu osiągamy przez ścisłe przylgnięcie nóg jeźdźca do siodła na odcinkach od bioder do kolan oraz w górnej części łydek. Dobre przylgnięcie, czyli przyleg osiąga się nie przez użycie siły nóg, lecz przez prostą postawę krzyża jeźdźca, odpowiednie dopasowanie długości puślisk i prawidłowe ułożenie stóp. To ostatnie polega na jak najniższym opuszczeniu pięt i lekkim odchyleniu palców nóg od konia, przy czym stopa opiera się na stopkach strzemion wewnętrzną krawędzią.Dosiad powinien być taki, aby jeździec łatwo, w każdej sytuacji mógł zharmonizować się z ruchem konia. Ułatwi to przede wszystkim mocny, trwały przyleg kolana i skośne ku przodowi ustawienie ud jeźdźca, tak żeby mógł on z łatwością wykorzystać siłę podrzutu, spowodowanego ruchem konia do stosownego uniesienia się w siodle opierając się o kolana i następnie do miękkiego, elastycznego opusz
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czenia siedzenia w siodło. Skośne ustawienie ud osiąga się przez odpowiednie dopasowanie długości puślisk. Zbyt długie puśliska osłabiają przyleg kolan i łydek — zbyt krótkie usztywniają łydki krępując ich aktywność. Równocześnie krótkie -puśliska powodują przesadne pochylenie tułowia ku przodowi. Przy początkowym dopasowywaniu puślisk przyjmuje się dla orientacji, że stopki strzemion powinny zwisać przy swobodnie opuszczonych nogach mniej więcej o dwa palce poniżej kostek.Doświadczony instruktor zawsze dostosuje długość puślisk do budowy ucznia i do budowy konia przez niego dosiadanego.Pewność dosiadu osiąga się nie tylko przez dokładny przyleg nóg i giętkość ciała jeźdźca, pozwalające na łatwe zharmonizowanie się z ruchami konia. W celu wykorzystania dopiero omówionych, czysto mechanicznych warunków dosiadu — konieczna jest jeszcze u jeźdźca zdolność wyczuwania ruchów konia, aby jeździec mógł się do nich dopasować w czasie i sile.Wyjaśniamy to na przykładzie. Jeździec w „kłusie normalnym“, źle wyczuwając chwilę podrzutu, zbyt wcześnie uniósł się do góry lub też uniósł się wyżej, niż tego wymagała siła podrzutu. Opuszczając się w siodło nie trafi on na moment podrzutu i uderzy dwukrotnie siedzeniem o siodło. Jeżeli taki błąd jeździec popełni przy bardziej intensywnym ruchu konia, jak np. podczas skoku lub przy silnym biciu przez konia zadem — może zostać wysadzony z siodła.Wyczucie ruchów konia, konieczne w granicach poprawnej jazdy konnej, może wyrobić w sobie każdy; wyczucie doskonałe, pozwalające jeźdźcowi określać znaczenie każdego ruchu konia, ruchu każdej jego nogi oddzielnie, osiąga się przez długoletnią praktykę, a szczególnie ujeżdżając młode konie.Instruktor powinien uważać, aby uczniowie, nawet przy pierwszych próbach zharmonizowania swoich ruchów z ruchami konia, nie pomagali sobie opieraniem się rękami o szyję konia, trzymaniem się grzywy lub siodła, względnie szukaniem oparcia na wodzach. Prowadzi to zwykle do tzw. ucieczki przed ruchem konia, polegającej na tym, że ruch tułowia jeźdźca wyprzedza ruch konia. Lepiej, żeby uczeń omylił się wielokrotnie, starając się dostosować do ruchów konia, niż aby przez pomaganie sobie rękami pozbawiał siebie możliwości uchwycenia ruchu konia, a co za tym idzie — możliwości zharmonizowania się z koniem. Skutki tych błędów pozostają zwykle u ucznia na całe życie i dają się dotkliwie we znaki podczas gwałtowniejszych i szybszych ruchów konia, np. przy skokach przez przeszkody.Podaj emy charakterystyczny układ poszczególnych części ciała w poprawnym dosiadzie.
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Rys. 3. Poprawny dosiad jeźdźca 
na koniu stojącym w miejscu. Krzyż prosty.Łopatki dążą do lekkiego zbliżenia się, tak aby klatka piersiowa była otwarta.

Jeździec siedzi w miejscu największego wgłębienia siodła na obu kościach siedzeniowych. Jego kość ogonowa znajduje się nad linią pomyślaną, łączącą środki przedniego i tylnego łęku.Jeżeli koń stoi w miejscu lub posuwa się stępem czy skróconym galopem, tułów jeźdźca spoczywa pionowo na obu kościach siedzeniowych. W innych chodach tułów jest nieco pochylony do przodu, co ułatwia jeźdźcowi zharmonizowanie ruchów z koniem. Mięśnie pośladków — nie naprężone.
Barki i ramiona swobodnie opuszczone.Łokcie — w lekkiej styczności z bokami, ale nie przyciśnięte do nich.Przedramiona, kiście rąk i wodze, widziane z boku, zawsze tworzą linię prostą od wędzidła do łokcia. Z tego wynika, że wyso-

Rys. 4. Przeguby rąk widziane z góry.
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kość ułożenia kiści rąk — zależy od wysokości, na jakiej znajduje się głowa konia.Przeguby — nie naprężone (rys. 4).Dłonie zamknięte bez wysiłku, ustawione ukośnie, tak aby kciuki były bardziej zbliżone do siebie niż małe palce (rys. 4), a odległość między zgiętymi stawami kciuków wynosiła mniej więcej niecałą szerokość dłoni. Głowa — prosto, swobodnie. Podbródka nie wysuwa się naprzód ani też cofa zbytnio w tył. Uda skierowane ukośnie ku przodowi, zwrócone wewnętrzną płaszczyzną do siodła. Kolana przylegają do siodła bez wysiłku ze strony jeźdźca, a tylko przez prostą postawę krzyża, ukośne ustawienie ud i prawidłowe ułożenie stóp. Łydki — w styczności z koniem, opuszczone w dół, kryją tylną krawędź popręgu.Ze słownika instruktora, który robi uwagi w celu poprawienia dosiadu, powinna być skreślona uwaga „łydka czy łydki w tył”. Zwykle bowiem powoduje to u ucznia naprężone, nienaturalne zarzucenie łydki w tył. Uciekanie łydki ku przodowi przeważnie jest spowodowane zgarbieniem się ucznia i zaokrągleniem krzyża, albo skłonnością do unoszenia pięt ku górze. W pierwszym przypadku należy udzielić odpowiednich wskazówek, a nawet zastosować specjalne ćwiczenia dla wyprostowania krzyża; w drugim — wymagać od ucznia opuszczenia pięty dokładnie z góry ku dołowi, wtedy łydka automatycznie przyjmie naturalne, pionowe ułożenie. Cofnięcie jednej łydki ku tyłowi stosuje się wtedy, gdy tego wymaga prowadzenie konia, jak np. przy zwrotach na przodzie, przy zwrotach zwykłych, przy zagalopowaniu itp.Stopy włożone w strzemiona tak, aby przednia część kabłąka strzemienia była zwrócona na zewnątrz, a przednia krawędź stopki strzemienia była pod najszerszą częścią stopy i prostopadle do niej. Stopy opierają się o stopki strzemion przeważnie wnętrzną.Noga w kostce elastyczna. Pięty opuszczone jak najniżej. Palce nóg lekko odchylone od konia.Gdy koń stoi w miejscu, posuwa się stępem, skróconym galopem lub gdy jest zmuszony jechać „ćwiczebnym kłusem“, jeździec zachowuje pionową postawę tułowia i stara się nie oddzielać siedzenia od siodła. Taki dosiad nazywa się „siadem pełnym”. Gdy zaś jeździec w celu zharmonizowania z ruchem konia pochyla tułów ku przodowi wzmacniając w ten sposób przyleg oraz zgodnie z ruchami 

krawędzią we-
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konia unosi się i opuszcza w siodło, wówczas mówi się, że jeździec jest w „półsiadzie”.Czasami spotyka się jeźdźców, którzy przez „półsiad” określają taki sposób jazdy, w którym jeździec unosi siedzenie nad siodłem opierając się o kolana i strzemiona i pozostaje w tej postawie nie opuszczając siedzenia w siodło. Jest to uciekanie przed ruchem konia i dosiad ten może mieć zastosowanie jedynie w cwale.
ĆWICZENIA WYRABIAJĄCE GIĘTKOŚĆĆwiczenia wyrabiające giętkość mają na celu usuwanie sztywności ruchów i osiągnięcie swobody ruchów wszystkich części ciała. Instruktor powinien uważać te ćwiczenia za pomocnicze, a nie za cel szkolenia. Powinny one być stosowane nader umiarkowanie i dopiero wtedy, gdy uczniowie są zupełnie oswojeni z nową sytuacją. Jako zasadę należy przyjąć, że na ćwiczenia wyrabiające giętkość przeznacza się 3—5 minut na jedną godzinę jazdy, a każdy nawrót tych ćwiczeń nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty.Wprowadzając takie ćwiczenie instruktor objaśnia je i podaje komendę „ćwicz”. Uczniowie ćwiczą aż do komendy „dość”.Jeżeli ćwiczenia przerabia się bez strzemion — jeźdźcy trzymają stopy i nogi swobodnie opuszczone. Wyjątek stanowi „kłus normalny” i „półsiad w galopie”, podczas którego uda, kolana, łydki i stopy zachowują taką postawę jak przy jeżdzie ze strzemionami.Każde nowe ćwiczenie przerabia się najpierw w miejscu lub w stępie. Następnie, zależnie od rodzaju ćwiczenia, można je przerobić w kłusie, przy czym jeżeli ćwiczy się bez strzemion — jedzie się „kłusem ćwiczebnym”. Wyjątek stanowi ćwiczenie „kłusa normalnego”.W galopie przerabia się jedynie bez strzemion „półsiad”, stosując go wyłącznie z uczniami, którzy dobrze opanowali jazdę w galopie. Ćwiczenie powinno trwać krótko, gdyż głównym jego zadaniem jest oswoić ucznia z sytuacją zgubienia strzemion w tym chodzie.W stosowaniu ćwiczeń wyrabiających giętkość obowiązują ogólnie przyjęte zasady nauczania i stopniowania intensywności ćwiczeń oraz przechodzenia od form łatwiejszych do trudniejszych.Przy ćwiczeniach wymagających ruchów oburącz, wodze należy wiązać w węzeł, aby nie zwisały.
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Przykładowy zasób ćwiczeń wyrabiających giętkość.a) Jednoczesne (lub kolejne) wznoszenie ramion. Cel: wyrobienie niezależności ruchów ramion od dosiadu i nadania im swobody niezbędnej do dobrego prowadzenia konia.Wykonanie: Wznosić jednocześnie (lub kolejno) ramiona, nie prostując ich zupełnie, i miękko opuszczać.b) Krążenie prawą, lewą lub obiema rękami. Cel — jak w poprzednim ćwiczeniu. Krążenie oburącz rozwija klatkę piersiową i jest ćwiczeniem wyprostnym.Wykonanie: Wyprostowanym ramieniem (ramionami) zakreślać koła w przód, do góry i w tył. Ramiona prowadzić ruchem równomiernym, głowa zwrócona na wprost.Krążenie jedną ręką można wykonać z dowolną szybkością, natomiast krążenie oburącz należy wykonywać powoli.c) Głaskanie prawego (lewego) boku konia. Cel: wyrobienie swobody ruchów tułowia.Wykonanie: Głaskać kolejno, jak najniżej, prawy (lewy) bok konia, nie garbiąc się i nie odchylając w tył.d) Skręty tułowia. Cel: jak w poprzednim ćwiczeniu.Wykonanie: Głaskać kolejno prawą ręką lewe biodro konia, a lewą prawe. Ruch wykonywać w górnej części tułowia. Biodra i nogi nieruchome.e) Krążenie stóp. Cel: wyrobienie ruchomości stawu skokowego (nogi w kostce).Wykonanie: Zakreślać powoli końcem stopy koła z dołu do góry, z zewnątrz do wewnątrz, nie zmieniając pozycji nogi i starając się, by koła były możliwie najobszerniejsze.f) Normalny kłus bez strzemion. Cel: wyrobienie przylegu.Wykonanie: Jak ze strzemionami, tylko w krótkich nawrotach.g) Półsiad w galopie bez strzemion. Cel: wzmocnienie przylegu i oswojenie jeźdźca z wypadkami zgubienia strzemion w tym chodzie.Wykonanie: Jak ze strzemionami, tylko w krótkich nawrotach.
POMOCEWodze i łydki służą jeźdźcowi do powodowania koniem; wg terminologii zwyczajowo przyjętej przez jeźdźców — do prowadzenia konia. Wodze i łydki razem noszą nazwę pomocy i stanowią podstawowe środki, którymi jeździec posługuje się w celu narzu- 
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cenią koniowi swojej woli. Dodatkowymi pomocami są ostrogi, palcat a także odpowiednio użyty głos.
WODZEWodze służą do nadawania kierunku, regulowania szybkości chodu zatrzymywania i cofania konia. Za pośrednictwem wodzy ręce jeźdźca powinny być w nieustannej, lekkiej łączności z pyskiem konia Prawidłowe ustawienie rąk jeźdźca (rys. 3 i 4) przy stałej łączności z pyskiem konia określa długość wodzy.Ręce powinny podążać za ruchem głowy konia. Do instruktora należy dokładne objaśnienie, na czym polega to podążanie. Przede wszystkim podążanie za ruchem głowy konia polega na dostosowaniu wysokości, na jakiej znajdują się kiście rąk jeźdźca, do wysokości, na jakiej koń utrzymuje głowę. Dla jeźdźca wskaźnikiem, na jakiej wysokości ma on trzymać kiście rąk, jest możność zachowania prostej linii od łokcia do wędzidła. Przy wyjaśnianiu, w jakim stopniu ręce mają podążać za ruchami głowy konia, trzeba zachować wielką oględność, gdyż jak doświadczenie wykazuje, jeźdźcy niedokładnie pouczeni znacznie przekraczają właściwą rozpiętość tych ruchów. Błąd ten najczęściej można zaobserwować podczas galopu. Uczniowie myśląc, że przy każdym skoku galopu głowa konia porusza się po linii poziomej z tyłu do przodu i z powrotem, robią takie same ruchy rękami. Ruchy te nie mają nic wspólnego z ruchami głowy konia; w gwarze jeździeckiej nazywają się „pompowaniem”. W rzeczywistości głowa konia w galopie porusza się nieznacznie i to z dołu do góry i z powrotem, jakby po wycinku koła, którego środek znajduje się mniej więcej w okolicy kiści rąk jeźdźca. Dlatego w galopie ręce jeźdźca, zachowując miękkość i elastyczność, właściwie pozostają nieruchome.Nawet podczas skoku przez przeszkody, gdy praca szyi i głowy konia jest stosunkowo duża, głowa konia zakreśla wycinek koła tylko o większym promieniu, a nie skierowuje się po linii poziomej od tyłu ku przodowi. Ten ostatni ruch może mieć miejsce przy skoku na szerokość, a u niektórych koni i przy skokach na wysokość.Napięcie wodzy utrzymujących łączność z pyskiem konia powinno być możliwie lekkie, ale takie, żeby wodze nie zwisały. Nie dla wszystkich koni stosuje się jednakowe napięcie wodzy, jak również ten sam koń w różnych chodach wymagać będzie różnego napięcia wodzy. Jeździec powinien uważać, żeby napięcie wodzy było zawsze możliwie lekkie i aby jego ręka nie napinała wodzy silniej i dłużej niż to jest w rzeczywistości potrzebne. Wszelkie teoretyczne wskazówki w tym względzie będą bezużyteczne. Aby 
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jeździec napinał wodze tylko tak silnie i tak długo, jak tego wymagają okoliczności i koń, powinien on mieć czułą rękę. Wyczucie w ręce można wyrobić jeżdżąc bardzo dużo na różnych koniach.Wodzami działa się w kierunku od przodu ku tyłowi przez stopniowe, bez szarpań, wzmacnianie ich napięcia. Z chwilą, gdy koń zaczął wykonywać ruch, którego wymagają od niego wodze, siła ich napięcia nie ulega zwiększeniu, a z chwilą gdy koń zakończył wykonywanie narzuconego ruchu — napięcie powinno być zmniejszone do normalnej łączności z pyskiem konia.Jeżeli obie wodze utrzymują prawidłową i skuteczną łączność z pyskiem konia, dla wzmocnienia napięcia wodzy wystarczy mocniejszy nacisk palca, pod którym przechodzi wodza; jeżeli zaś nacisk palca nie wystarcza — należy zgiąć kiść ręki w przegubie. Cofanie całej ręki wstecz świadczy o złej technice jazdy i może być usprawiedliwione tylko wtedy, gdy jeździec dosiada zupełnie surowego, nie ujeżdżonego konia.W celu zmiany kierunku jazdy ściąga się wewnętrzną wodzę, tak aby głowa konia zwróciła się w stronę zakrętu o tyle, żeby jeździec, nie zmieniając normalnej postawy w siodle, mógł widzieć połowę wewnętrznego oka konia. Wodza zewnętrzna utrzymuje łączność z pyskiem konia ograniczając ruch głowy do wewnątrz. Przy poprawnie wykonanej zmianie kierunku szyja konia pozo- staje w ustawieniu na wprost, a nasada głowy nie ulega skrzywieniu.

Rys. 6. Trzymanie wodzy w obu rękach (widziane z boku).
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Aby zorientować ucznia, czy nasada głowy konia nie ulega skrzywieniu i zachowuje prawidłowe ustawienie — należy mu wyjaśnić, że przy skręcie nasady jedno ucho konia (wewnętrzne) znajdzie się wyżej od drugiego.W celu zmniejszenia szybkości chodu, zatrzymania i cofnięcia konia jeździec wzmacnia działanie (napięcie) obu wodzy.Ujmując wodze trzeba uważać, aby wewnętrzną stroną (mizdrą) były one zwrócone do szyi konia. Jeżeli obie ręce mają ująć wodze, instruktor podaje komendę „wodze — w obie”. Wówczas lewa ręka ujmuje wodzę lewą, prawa zaś — prawą, tak aby przechodziły one między palcem serdecznym a małym; końce zaś wodzy przechodzą między palcem wskazującym i kciukiem, przy czym poduszka kciuka przyciska wodzę do drugiego stawu palca wskazującego. Luźny koniec wodzy opuszcza się między rękami, tak aby zwisał z prawej strony szyi konia (rys. 6).W celu ujęcia wodzy jedną ręką podaje się komendę „wodze w lewą rękę”; wtedy jeździec przesuwa kiść lewej ręki przed tułów (na linię osi symetrii ciała) nie zmieniając wysokości jej ustawienia, prawą wodzę przekłada pomiędzy palec wskazujący a kciuk nakładając ją na lewą wodzę, która pozostaje na poprzednim miejscu; teraz poduszeczka kciuka przyciska jednocześnie obie wodze, które krzyżują się na dłoni, i których końce są rozdzielone kciukiem (rys. 7 i 8). Prawa dłoń ujmuje zwisający koniec wodzy w pięść i opiera się na płask na środku prawego uda.Wskazując uczniom sposoby trzymania wodzy instruktor jednocześnie powinien nauczyć, jak się skraca i wydłuża wodze. W praktyce umyślne wydłużanie wodzy nie ma prawie zastosowania, gdyż

Rys. 7. Trzymanie wodzy w jednej ręce (ręka rozwarta — widać skrzy
żowanie wodzy).

20



prawa

Rys. 8. Trzymanie wodzy w jednej ręce (palce zwarte).i bez tego wodze mają zawsze skłonność do wyślizgiwania się; natomiast umiejętność skracania wodzy powinna być doprowadzona u każdego jeźdźca niemal do odruchu. Gdy wodza wyśliznie się, a więc i wydłuży, ręka jeźdźca wskutek cofnięcia się wstecz zatraca prawidłową postawę, niezbędną do zachowania należytej łączności z pyskiem konia. Jeździec powinien to niezwłocznie naprawić przez; skrócenie wodzy. Kładąc stale nacisk na utrzymanie prawidłowej łączności z pyskiem konia, instruktor powinien wymagać od uczniów natychmiastowego skracania wodzy nawet przy najmniejszym ich wydłużeniu.Przy trzymaniu wodzy w obu rękach lewą wodzę skraca prawa ręka, prawą wodzę ręka lewa — za ręką trzymającą wodzę. Przy trzymaniu wodzy w jednej ręce skraca wodzę ręka wolna i również za ręką trzymającą wodzę.
ŁYDKIŁydki służą do pobudzenia konia do ruchu naprzód i do przesuwania jego zadu w prawą lub lewą stronę.Tak jak ręce jeźdźca powinny stale utrzymywać łączność z pyskiem konia, tak łydki powinny być stale w styczności z bokami konia. Łydki działają naciskiem, zaczynając od górnej ich części ku dołowi. Jeżeli nacisk nie wystarcza, należy działać pchnięciem. Przed pchnięciem nie należy odrywać łydki od konia dla zwiększenia siły uderzenia. Jest to błędne, gdyż łydkami nie należy uderzać, lecz pchać.Ostrogi służą do wzmocnienia działania łydek. W zależności od stopnia wrażliwości konia używa się ostróg zupełnie tępych bez 
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kółka albo z kółkiem z wypiłowanymi ząbkami (tzw. gwiazdką). Używając tępej ostrogi nie należy działać nią zbyt silnie, aby nie uszkodzić podskórnych tkanek konia i nie wywołać opuchnięcia uszkodzonego miejsca. Ostroga z gwiazdką nie wymaga silnego działania, ale nawet jeśli jeździec uszkodzi nią skórę konia do ukazania się krwi, nie pozostawia to żadnych następstw i wystarczy obmycie po jeździe zadraśniętego miejsca zimną wodą.Aby ostrogi dobrze działały, powinny być mocno przypięte do butów, tak żeby jeździec zawsze był pewien, iż są one na właściwym miejscu. Od tego zależy poprawność użycia ostróg. Przy prawidłowo dopasowanej ostrodze jej kabłąk leży przy górnej krawędzi sztywnika (sztywna część buta obejmująca piętę) i równolegle do jego górnej krawędzi. Po sposobie dopasowania ostróg nieraz można poznać, czy jeździec nosi je dla dekoracji czy też w celu racjonalnego użytku.Palcata używa się w wyjątkowych wypadkach, gdy działanie łydek i ostróg jest niewystarczające lub gdy nie ujeżdżony koń nie rozumie jeszcze ich działania.Jako palcata najlepiej używać trzcinki długości około 80 cm i grubości mniej więcej wskazującego palca dorosłego mężczyzny. W braku trzciny palcat może być zrobiony z niełamliwego drzewa.Podczas jazdy jeździec trzyma palcat opuszczony wzdłuż łopatki konia końcem w dół. Jeżeli jazda odbywa się na ujeżdżalni — palcat trzyma się zawsze w ręce wewnętrznej (tzn. dalszej od ścian ujeżdżalni).Podczas zmian kierunku przekłada się palcat z jednej ręki do drugiej, tak aby nie płoszyć konia. W chwilach, gdy jeździec chce mieć ręce wolne od palcata, może go włożyć pomiędzy udo i siodło, a nie za cholewę buta, jak to czasami widzi się u jeźdźców nie znających jazdy konnej.Palcatem uderza się konia po łopatce albo po boku, tuż za łydką jeźdźca. Przed uderzeniem konia palcat ujmuje się całą dłonią, tak aby koniec jego był zwrócony do góry. Po uderzeniu należy niezwłocznie obrócić palcat w dłoni, końcem w dół.Uderzenie palcatem zawsze powinno się łączyć z działaniem łydek.Na dobrze ujeżdżonym koniu palcat jest zbędny i zamiast nim lepiej posługiwać się łydkami.Jako środek pomocniczy przy prowadzeniu konia może także służyć odpowiednio użyty głos. Nie ma przy tym znaczenia, co się mówi do konia, lecz jak się mówi. Ostry wykrzyknik użyty samodzielnie lub w połączeniu z pchnięciem łydką względnie ostrogą — jest środkiem karcącym. Łagodna intonacja głosu (zwykle mówi się: 
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...o ...o ...o) użytego samodzielnie lub w połączeniu z głaskaniem konia — jest środkiem wynagradzania względnie uspokajania konia.Jeżdżąc w zespole nie należy używać głosu, aby nie przeszkadzać innym.
NAUKA NA UJEŻDŻALNIW celu ułatwienia pracy instruktora i uczniów na ujeżdżalni oraz w celu zaoszczędzenia czasu, wjazd, jazda i wyjazd z ujeżdżalni powinny odbywać się według z góry ustalonego porządku.Na komendę „za takim to jeźdźcem na ujeżdżalnię — marsz“ jeźdźcy prowadzą swoje konie na ujeżdżalnię pojedynczo, zachowując dla bezpieczeństwa odległość jednej długości konia (3 kroki) — licząc od ogona jednego konia do głowy następnego. Po wejściu na ujeżdżalnię czołowy jeździec zwraca konia w prawo i posuwa się wzdłuż ściany ujeżdżalni — pozostali jeźdźcy za nim. Gdy wszyscy jeźdźcy znajdują się w obrębie ujeżdżalni instruktor podaje komendę „zastęp — stój“. Na komendę „na koń“ — jeźdźcy wsiadają.Jeżeli jeźdźcy wjeżdżają na ujeżdżalnię konno — czołowy jeździec i pozostali postępują jak przy prowadzeniu i jadą wzdłuż ścian ujeżdżalni stępem, oczekując na dalsze rozporządzenia instruktora.Aby wyprowadzić zastęp z ujeżdżalni instruktor podaje komendę „za takim to jeźdźcem z ujeżdżalni — marsz”. Wyznaczony jeździec podnosi rękę do góry, żeby pozostali zorientowali się, za kim mają jechać (lub prowadzić konie), i uczniowie kolejno wyjeżdżają (wyprowadzają konie) z ujeżdżalni zachowując między sobą odstęp jednej długości konia.

1. JAZDA W PRAWO (W LEWO)Jeżeli jeździec zwrócony jest do wnętrza ujeżdżalni prawym bokiem, jest to jazda w prawo, w lewo zaś — odwrotnie.W stosunku do kierunku jazdy lub zakrętu w prawo — prawa wodza, ręka, łydka, ostroga, oko konia, jego nogi itd. nazywają się wewnętrznymi. Przy jeździe w lewo — odwrotnie.Forma porozumienia się instruktora z uczniem powinna być zwięzła, ale zrozumiała. Należy unikać straty czasu na każdorazowe objaśnianie czynności wciąż powtarzających się, co szczególnie jest uciążliwe, gdy zastęp jest w ruchu. Dlatego do ustalania porządku, w jakim jazda ma się odbywać, do wskazania chodów, w jakich zastęp ma się posuwać, lub figur, które mają być wykonane — 
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należy używać określeń zwięzłych, zawczasu ustalonych. Do tego najlepiej służą komendy. Większość komend składa się w dwóch części: zapowiedzi, która wymienia co ma być wykonane oraz hasła wskazującego chwilę rozpoczęcia wykonania. Między zapowiedzią i hasłem należy stosować dostateczną przerwę, aby uczniowie mieli czas przygotować się do wykonania ćwiczenia.W celu zarządzenia odpoczynku podczas jazdy podaje się komendę „spocznij”, na którą jeźdźcy wydłużają wodze i klepią konie po szyi nie pozwalając im skracać chodu, sami zaś zachowują prawidłową postawę. Na każdą zapowiedź jeźdźcy ujmują wodze przepisowo.Chody konia we wzajemnym do siebie stosunku dzielą się na wyższe i niższe: kłus w stosunku do stępa, skrócony galop w stosunku do kłusa, galop w stosunku do skróconego galopu, wyciągnięty galop w stosunku do galopu i cwał w stosunku do wyciągniętego galopu — są chodami wyższymi.Stęp w stosunku do kłusa, kłus w stosunku do skróconego galopu, skrócony galop w stosunku do galopu itd. — są chodami niższymi.Przy podawaniu komendy do przejścia z niższego chodu (lub ruszenia z miejsca) do wyższego, w zapowiedzi wymienia się nowy chód, a w haśle wyraz „marsz”, wymawiając go nieco przeciągle, żeby jeźdźcy przy wykonywaniu ćwiczenia nie użyli pomocy gwałtownie.Przy przejściu z wyższego chodu do niższego wymienia się przeciągle tylko nowy chód.Aby regulować szybkość jakiegokolwiek chodu (nie zmieniając g°), podaje się komendę: „dodaj” albo „skróć”.Komenda do zatrzymania zastępu składa się z zapowiedzi i hasła: „zastęp — stój”.
2. RODZAJE JAZDY w ZASTĘPIERozróżniamy cztery rodzaje jazdy w zastępie.a) Jazda łącząc na ogony. Stosuje się w początkowym okresie nauczania, gdy jeźdźcy jeszcze nie umieją prowadzić koni i później, gdy przerabia się ćwiczenia wyrabiające giętkość.Komenda: „za takim to jeźdźcem w prawo (lewo) na ogony (chód) — marsz”.Wykonanie: Wymieniony jeździec unosi rękę do góry, aby pozostali jeźdźcy zorientowali się za kim mają jechać, i jedzie w określonym kierunku i chodzie; pozostali jeźdźcy dojeżdżają najkrótszą drogą j ustawiają się za pierwszym bez zachowania odległości, tzn. koń każdego z jeźdźców porusza się tuż za koniem poprzednika. 
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Wszyscy posuwają się śladem jeźdźca czołowego stosując się do chodów jego konia.W komendzie nie powinno być ani jednego zbędnego wyrazu; jeżeli więc przy przejściu do „jazdy łącząc na ogony“ dotychczasowy kierunek jazdy i chód nie ulegną zmianie, w zapowiedzi opuszcza się wymienianie kierunku i chodu.Opuszczanie zbędnych określeń obowiązuje we wszystkich komendach.b) Jazdę luzem — stosuje się od pierwszych lekcji prowadzenia koni. Jazdą luzem powinna rozpoczynać się i każda późniejsza lekcja, żeby instruktor mógł sprawdzić dopasowanie puślisk, trzymanie stóp w strzemionach itp.Zasadniczo jazdę luzem stosuje się we wszystkich wypadkach, gdy nie prowadzi się jazdy dowolnie.Na komendę „luzem w prawo (chód) — marsz“, jeźdźcy jadą we wskazanym kierunku i chodzie dookoła całej ujeżdżalni, rozproszeni możliwie równomiernie wzdłuż ścian, bez przestrzegania stałych odległości.Jeżeli równomierność rozproszenia zatraca się, nie wolno jeźdźcom ani dodawać, ani skracać chodu, lecz powinni oni przejeżdżać pod kątem prostym od jednej dłuższej ściany ujeżdżalni do drugiej, starając się zająć miejsce wolniejsze. Jeżeli jeźdźcowi przy przecinaniu ujeżdżalni nie udało się trafić na wolniejsze miejsce — przecina on ponownie ujeżdżalnię tak długo, dopóki nie uda mu się zająć odpowiedniego miejsca. Jazda luzem stosowana w ten sposób zmusza jeźdźców nie tylko do ciągłej uwagi, ale również wprawia ich w prowadzeniu konia i jest dobrym przygotowaniem do jazdy dowolnie.Jeżeli ściany ujeżdżalni nie tworzą prostokąta, lecz kwadrat, instruktor powinien przed rozpoczęciem jazdy określić, które ściany ujeżdżalni należy uważać za dłuższe.c) Jazda dowolnie powinna być podstawowym sposobem prowadzenia nauki jazdy konnej. Należy ją rozpocząć, gdy tylko postępy uczniów na to pozwalają. Początkowo stosuje się ją w stępie, a później w kłusie.Na komendę „dowolnie (chód) — marsz” jeźdźcy rozjeżdżają się w chodzie -— poprzednim lub nowo wskazanym — rozproszeni możliwie równomiernie na całej przestrzeni ujeżdżalni i unikając jazdy pod ścianami. Przy spotkaniu jeźdźcy wymijają się lewą stroną.d) Jazda ze stałymi odległościami. Na komendę „za takim to jeźdżcem w prawo (lewo), (chód) — marsz” wymieniony jeździec podnosi rękę do góry, jedzie w kierunku określonym, 
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reszta jeźdźców najkrótszą drogą dojeżdża i staje za nim kolejno w odległości długości konia (3 kroków) jeden od drugiego. Jeżeli instruktor chce zachować pomiędzy jeźdźcami inną odległość, wówczas w zapowiedzi, po wymienieniu kierunku, podaj e ile kroków wynosi ta odległość.Jeźdźcy wykonują wszystkie figury jednocześnie i tam, gdzie zastała ich komenda. Wyjątek stanowi zmiana kierunku oraz jeżeli przed zapowiedzią było podane „za czołowym”. Wtedy wszyscy wykonują wskazane figury po dojściu do miejsca, gdzie rozpoczął je wykonywać czołowy jeździec.Bez względu na to, jaki rodzaj jazdy stosowano, jeżeli zajdzie potrzeba objaśnienia czegokolwiek wszystkim jeźdźcom razem, instruktor podaje komendę „do mnie”.Wówczas jeźdźcy, nie zmieniając chodu, najkrótszą drogą podjeżdżają do instruktora i ustawiają się przed nim półkolem w odległości 9 kroków.
3. FIGURY STOSOWANE PRZY JEŻDZIE NA UJEŻDŻALNIWykonywanie pewnych figur o określonym z góry kształcie i wymiarze ma na celu przyzwyczajanie uczniów do dokładnego prowadzenia konia zgodnie z wolą jeźdźca. Dlatego instruktor nie powinien zadowalać się niestarannym wykonywaniem figur, ale powinien stanowczo przestrzegać, żeby przy ich wykonaniu nie tylko ślad nóg konia zakreślał podobiznę figury, ale żeby odpowiadała ona właściwym wymiarom, a postawa jeźdźca i ustawienie konia w każdym szczególe były prawidłowe.Przy wszystkich figurach, wykonywanych po wycinku koła o pewnym promieniu, należy przyjąć zasadę, że od momentu rozpoczęcia do chwili zakończenia figury szybkość jazdy pozostaje taka sama. Wyjątek może stanowić jazda po obwodzie koła trwająca dłużej niż jedno okrążenie; wtedy szybkość, jeżeli zachodzi tego potrzeba, może być celowo zmieniona.Poniżej podajemy figury przyjęte jako podstawowe.a) Zakręt i wyjeżdżanie kątów ujeżdżalni. Na komendę „w prawo (lewo) — marsz“ jeździec zmienia kierunek jazdy o 90°, zwracając konia po łuku o promieniu 4—5 kroków, po czym jedzie na wprost (rys. 9). Wyjeżdżanie kątów ujeżdżalni wykonuje się w ten sam sposób (rys. 9).b) Zmiana kierunku jazdy przez ujeżdżalnię może być wykonana od dłuższego lub krótszego boku ujeżdżalni. Przy jeździe luzem, jeżeli w komendzie nie było podane, za którym jeźdźcem należy wykonywać zmianę kierunku przez ujeżdżalnię, wykonują ją wszyscy jeźdźcy, których hasło komendy zastało przy
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długich bokach. Jeźdźcy, których hasło zastało przy krótkich bokach ujeżdżalni, zmieniają kierunek jazdy samodzielnie, natychmiast po dojściu do dłuższego boku, nie czekając na powtórzenie hasła.Na komendę „za takim to jeźdźcem — zmiana kierunku przez ujeżdżalnię marsz” jeździec postępuje jak przy wykonaniu zakrętu o 90° (rys. 9), z tą różnicą, że po dojściu do przeciwległej ściany zwraca konia w przeciwnym kierunku (rys. 10).c) Zmiana kierunku. Na komendę „zmiana kierunku — marsz”, po przejechaniu 9 kroków od kąta ujeżdżalni wzdłuż jej dłuższej ściany, jedzie się po przekątnej tak, aby dojść do przeciwległej ściany w odległości 9 kroków od kąta, po czym jedzie się w przeciwnym kierunku (patrz rys. 10).Podczas jazdy luzem, jeżeli nie był wskazany jeździec, za którym ma być wykonana zmiana kierunku, jeźdźcy, których hasło zastało przed przejechaniem 9 kroków od kąta ujeżdżalni, zmieniają kierunek wymijając się przy spotkaniu zawsze lewą stroną.d) Jazda po obwodzie koła. Na komendę „za takim to jeźdźcem koło — marsz“ wywołany jeździec jedzie po obwodzie koła między dwiema długimi ścianami ujeżdżalni, a pozostali jeźdźcy jadą jego śladem (rys. 11).Podczas jazdy luzem, na komendę „dwa koła — marsz” jeźdźcy, których komenda zastała przed przejechaniem 9 kroków od kąta
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ujeżdżalni, tworzą koła na przeciwległych jej końcach (rys. 11), a pozostali jeźdźcy jadą ich śladami.Na komendę „na wprost” jeźdźcy rozjeżdżają się z kół, przy czym rozpoczynają jeźdźcy, których komenda zastała przed przejechaniem 9 kroków od kąta ujeżdżalni.

Rys. 11. Jazda po obwodzie koła i zmiana kierunku w kole.
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e) Zmiana kierunku w kole. Na komendę „za takim to jeźdźcem zmiana kierunku w kole — marsz” wymieniony jeździec jedzie przez środek koła po linii krzywej w kształcie litery S (rys. 11), a reszta jeźdźców kieruje konie jego śladem, po czym wszyscy jadą po obwodzie koła w przeciwnym kierunku.Jeżeli zmiana kierunku w kole (kołach) ma odbyć się kilka razy bez przerwy, wówczas zamiast hasła „marsz” podaje się w komendzie hasło „ćwicz”. Ćwiczenie przerywa się na komendę „dość”.Przez ćwiczenie to sprawdzamy umiejętność jeźdźca w zmienianiu nóg w kłusie.f) Wolta. Na komendę „wolta — marsz“ jeździec prowadzi konia po obowodzie koła o promieniu 4—5 kroków; zamknięcie obwodu koła powinno być zakończone dokładnie w miejscu jego rozpoczęcia (rys. 12).Przy jeździe ze stałymi odległościami może być podana komenda „za takim to jeźdźcem wolta — marsz”. Wówczas wymieniony jeździec wykonuje woltę jak poprzednio, a kończąc powinien trafić w wolne miejsce pomiędzy 4 a 5 kolejnym jeźdźcem; pozostali jeźdźcy dochodzą kolejno do miejsca, skąd czołowy rozpoczął wykonywanie wolty, i wykonują to samo. Drugi z kolei jeździec kończy woltę pomiędzy 5 a 6 jeźdźcem itd. (rys. 13).g) Półwolta. Przy jeździe w prawo (lewo), na komendę „półwolta w prawo (lewo) — marsz”, jeździec prowadzi konia po łuku półwolty, a następnie dojeżdża po linii skośnej do ściany ujeż-

Rys. 12. Wolta i półwolta i odwrotna zmiana kierunku.
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Rys. 13. Wolta za czołowym jeźdźcem przy jeździe ze stałymi odległościami. dżalni i jedzie w przeciwnym kierunku (rys. 12). Półwoltę można wykonać odwrotnie: przy jeździe w prawo (w lewo), na komendę „półwolta w lewo (w prawo) — marsz”, jeździec prowadzi konia po linii skośnej w kierunku do wewnątrz, a gdy dojedzie na 9 kroków od ściany ujeżdżalni, zatacza połowę łuku w kierunku ściany ujeżdżalni i jedzie w przeciwnym kierunku (rys. 12).Linie skośne, po których jeździec prowadzi konia do lub od boku ujeżdżalni, powinny mieć nachylenie ok. 30° w stosunku do ścian ujeżdżalni.Jeżeli zakończenie półwolty, wykonanej z odchodzeniem po łuku od ściany, wypada w kącie ujeżdżalni, wówczas kąt należy ściąć.
RUCHY (CHODY)

1. STĘP I JEGO RODZAJERozróżniamy dwa rodzaje stępa: stęp marszowy i stęp skrócony. Stęp skrócony stosuje się w wyjątkowych wypadkach. Stępem podstawowym jest tzw. stęp marszowy i dlatego, gdy ma się jechać tym stępem, podaję się tylko komendę „stępem — marsz“ opuszczając określenie marszowym.
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Szybkość stępa powinna wynosić 10 min./l km (1 min./lOO m). Kolejność ustawiania nóg przez konia w obu stępach jest jednakowa, przy czym oba stępy są czterotaktowe. Jeżeli koń rozpoczyna ruch lewą tylną nogą i przyj mierny to za I takt, II będzie -— lewa przednia noga, III — prawa tylna, IV — prawa przednia.Koń powinien robić w stępie możliwie długie, a jednocześnie możliwie szybkie wy kroki, nie zatracając naturalnie równomierności taktów. W stępie koń pomaga sobie szyją dążąc do jej wyciągnięcia do przodu. Należy mu na to pozwolić nie tracąc jednak łączności z pyskiem. Łydki utrzymują łączność z bokami konia i są zawsze gotowe zapobiec zmniejszeniu szybkości stępa. Na posuwistość stępa ma również wpływ dosiad jeźdźca. Przy poprawnym dosiadzie, gdy jeździec dokładnie po linii pionowej opuszcza ciężar wyprostowanego tułowia, tak by kości siedzeniowe opadały na środek siodła, stęp zyskuje na posuwistości. Jeździec garbiący się, obciążający więcej tylny łęk siodła lub siedzący niespokojnie — co czasami sprawia wrażenie, że jeździec ślizga się po siodle lub kiwa się — zawsze utrudnia stęp.Od początku szkolenia należy ćwiczyć uczniów w przestrzeganiu posuwistości stępa, objaśniając jej wpływ na szybkość tego chodu, co ma szczególne znaczenie przy przebywaniu większych przestrzeni. Jest to bowiem chód najmniej męczący i dlatego szeroko stosowany. Dla uczniów zaś chód ten jest pozbawiony atrakcji i jeżeli instruktor nie wyjaśni im, do czego ten chód służy i jakim być powinien — będzie stale przez nich lekceważony.W stępie skróconym koń unosi szyję nieco wyżej i lekko cofa głowę wstecz skracając przy tym wykroki.Przy prowadzeniu konia stępem skróconym jeździec lekko przytrzymuje konia wodzami, a jednocześnie naciskiem łydek nie pozwala na utratę żywości wykroków. Poza tym w sposobach prowadzenia konia stępem marszowym i stępem skróconym różnic nie ma. Przy ruszaniu z miejsca stępem jeździec naciska boki konia równomiernie obydwoma łydkami, zezwalając mu jednocześnie na ruch naprzód przez zwolnienie wodzy. Siła nacisku łydek zależy od wrażliwości boków konia.Zwroty zwykłe i zwroty na przodzie. Poprawne wykonanie zwrotów zwykłych jest możliwe tylko w stępie skróconym. Jednakże, przed zapoznaniem uczniów ze zwrotami zwykłymi, należy ich nauczyć zwrotów na przodzie, za pomocą których uczniowie poznają przesuwające działanie łydek. Instruktor powinien przy tym wyjaśnić, że zwroty na przodzie są ćwiczeniem przygotowawczym, a zasadniczymi i w praktyce używanymi zwrotami są zwroty zwykłe.
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Zwroty na przodzie wykonuje się tylko w miejscu. Na komendę „na przodzie (w lewo) w tył — marsz” jeździec zatrzymuje konia w miejscu utrzymując wodzami jego głowę prosto, a naciskiem lewej (prawej) łydki przesuniętej nieco w tył zwraca konia w prawo (w lewo) w tył o 180°. Oś zwrotu powinna przechodzić przez przednią wewnętrzną nogę konia (przy zwrocie na przodzie w prawo będzie to noga prawa, a w lewo — lewa).Przy nauczaniu zwrotów na przodzie nie należy wymagać od uczniów ani wykonania jednoczesnego, ani pełnego zwrotu za jednorazowym naciśnięciem łydki, ani szybkości. Uczeń powinien przesuwać zad konia w krótkich i nierównych nawrotach, np. po jednym, po dwa lub po trzy kroki. Ucznia należy nie tylko przyzwyczajać do dokładnego wykonywania zwrotu, ale do wyrobienia wyczucia, jak długo i jak mocno należy naciskać łydkę, żeby koń pod jej działaniem przesunął zad o wymaganą ilość kroków.Z rozpoczęciem nauczania zwrotów zwykłych instruktor nie powinien się spieszyć. Można je rozpocząć dopiero wtedy, gdy uczniowie dobrze opanowali przesuwające działanie łydek i wyraźna jest już dla nich różnica pomiędzy obu rodzajami stępa.Na komendę „w prawo (w lewo) zwrot — marsz” jeździec nieco wzmacnia działanie łydek i wodzy; napinając prawą (lewą) wodzę, z jednoczesnym naciskiem prawej (lewej) łydki, przesuniętej nieco w tył, zwraca konia o 90°, tak że środek konia zakreśla łuk o promieniu jednego kroku, przy czym przód konia posuwa się o tyle w prawo (lewo), o ile jego zad przesuwa się w przeciwną stronę (rys. 14).

zwrot

Przy wykonywaniu zwrotu zwykłego najważniejsze będzie zachowanie u konia stałej dążności do ruchu naprzód. Dlatego początkowo, aby uczniowie mogli łatwiej utrzymać konia w ruchu naprzód, można pozwolić im, by tułów konia zakleślał łuk o promieniu większym niż jeden krok.Zwrot o 180° wykonuje się przez połączenie dwóch zwrotów o 90°. Komenda będzie brzmiała: „w lewo (w prawo) w tył zwrot — marsz“ (rys. 15).rozpoczynamy ze stania w miejscu, wpierw należyJeżeliruszyć konia o krok naprzód i wykorzystując jego dążność do posuwania się w przód, wykonać wymagany zwrot. Przy wykonywaniu 
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zwrotu w miejscu, jeździec zatrzymuje konia po zwrocie, aż do komendy „chód — marsz“.Cofanie jest to ruch analogiczny do stępa i dlatego omówię je łącznie. Stęp tak jak i cofanie jest czterotakto- wy, a kolejność ustawiania nóg różni się tylko tym, że w stępie koń rozpoczyna ruch nogą tylną, a przy cofaniu — przednią. Jeżeli koń rozpoczyna cofanie np. lewą przednią i przyjmiemy to za I takt, II takt wykona — lewa tylna, III — prawa przednia. IV — prawa tylna. Koń powinien cofać się po linii prostej, nie zatrzymując się ani nie spiesząc.Cofanie można rozpoczynać wtedy, gdy koń stoi w miejscu. Na komendę „cofaj — marsz” jeździec napina wodze tak długo, aż koń zacznie się cofać, a zaprzestaje działania wodzami, gdy koń cofnął się na żądanej przestrzeni. Cofanie wykonuje się w nawrotach 3—4 kroków aż do komendy „stój”. Pomiędzy nawrotami robi się krótkie przerwy.Jeżeli przy cofaniu koń zatrzymuje się, należy wzmocnić działanie wodzy. Jeżeli spieszy się — zmniejszyć napięcie wodzy, a jeżeli to nie wystarcza — przeciwdziałać odpowiednim naciskiem łydek. Jeżeli koń zbacza zadem w prawo (w lewo) — przeciwdziała się temu naciągnięciem prawej (lewej) wodzy, a jeżeli to nie wystarcza, trzeba ponadto przeciwdziałać naciskiem prawej (lewej) łydki.Przy cofaniu konia w rogu ujeżdżalni, należy go prowadzić po łuku, jak przy przechodzeniu kątów ujeżdżalni przy ruchu naprzód. W tym celu wzmacnia się działanie wodzy zewnętrznej, a jeżeli to nie wystarcza, naciska się łydką zewnętrzną przesuniętą nieco w tył.Zatrzymanie należy wykonać płynnie. Gwałtowne zatrzymanie działa szkodliwie przede wszystkim na stawy skokowe konia. Poprawnie zatrzymany koń nie zadziera ani nie opuszcza głowy, po zatrzymaniu nie cofa się i nie zbacza zadem, lecz staje równo na czterech nogach. Poprawne zatrzymanie jest możliwe pod warunkiem utrzymania wodzami najdokładniejszej łączności z pyskiem konia i pozostawienia łydek w normalnej styczności z jego bokami. Gdy ten warunek jest przez jeźdźca spełniony, koń zatrzyma się na skutek działania wodzy. Konie posuwającego się stępem powinno 
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się zatrzymywać na przestrzeni 1—2 kroków od chwili wypowiedzenia hasła — komendy „zastęp — stój“. Czym szybszy jest chód, tym bardziej wydłuża się przestrzeń, na której można zatrzymać konia.
2. KŁUS I JEGO RODZAJEWe wszystkich rodzajach kłusa koń odbija dwa takty wykonywane przez każdą parę nóg (łączonych po przekątnej) w równomiernych odstępach czasu. Jeżeli np. przyjmierny, że I takt był odbity przez lewą tylną i prawą przednią nogę, wówczas II takt będzie odbity przez prawą tylną i lewą przednią.Rodzaje kłusa różnią się pomiędzy sobą szybkością.Rozróżniamy: kłus — 5 min./l km (1 min. — 200 m), dodany kłus — 1 min./225 m (w terenie nie stosuje się), wyciągnięty kłus — jego szybkość zależy od właściwości konia, nie może więc być ogólnie ustalona (w terenie nie stosuje się).W zależności od rodzaju dosiadu rozróżniamy dwie odmiany kłusa: normalny i ćwiczebny.Aby jeździec jadący kłusem normalnym przeszedł w kłus ćwiczebny, podaje się komendę „ćwiczebnym kłusem”; w celu przejścia z powrotem do kłusa normalnego podaje się komendę „kłusem”. We wszystkich innych wypadkach jeździ się kłusem normalnym i żadnej komendy specjalnej nie podaje się.Przy kłusie normalnym jeździec stosuje „półsiad”, tzn. pochyla tułów nieco do przodu i opierając się na kolanach i lekko na strzemionach unosi się w siodle zgodnie z rytmem ruchu konia, tzn. jeden takt pozostaje nad siodłem, a na drugi opuszcza się na nie miękko, aby unieść się powtórnie w następnym takcie, itd.Należy uczniom wyjaśnić, że unoszenie nad siodłem powinno się odbywać bez żadnego wysiłku ze strony jeźdźca, aby nie wyprzedzać ruchu konia, lecz harmonizować z nim. Należy pozwolić, aby podrzut odczuty przy odbiciu taktu przez jedną z przekątnych par nóg konia uniósł nas nad siodłem, poprawny zaś „półsiad” pozwoli utrzymać uniesiony tułów jeźdźca nad siodłem. Jak wysoko należy unosić siedzenie nad siodłem? Tego nie można ściśle określić, gdyż zależy to od długości wykroku i szybkości ruchu konia. Można określić tylko ogólnie, że siedzenie unosi się w górę na taką wysokość, aby czas zużyty na ruch tułowia do góry i w dół równał się czasowi zużytemu przez konia na wykonanie jednego taktu. Tak więc na różnych koniach czas ten będzie różny. Różnice będą również przy jeździe na jednym i tym samym koniu przy odmiennych szybkościach kłusa. Jeździec winien się kierować w tym wypadku tylko wyczuciem i pewnym doświadczeniem.
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Przy kłusie normalnym jest obciążona więcej ta para nóg przekątnych, na którą jeździec opuszcza się w siodło. Z nóg przekątnych więcej jest obciążona noga przednia konia. Jeździec powinien umieć możliwie równomiernie rozdzielać obciążenie na obie pary nóg przekątnych, kłusując to na jedną, to na drugą parę. Gdy uczeń opanuje technikę kłusa normalnego, należy go nauczyć kłusować z jednakową łatwością na każdą z par nóg przekątnych. W tym celu powinien on umieć zmieniać w ruchu obciążenie jednej pary nóg przekątnych na drugą.W praktyce mówi się nie o przekątnych parach nóg, lecz tylko o przednich nogach konia. Jeżeli więc jeździec opuszcza się w siodło, gdy koń stawia na ziemię lewą przednią nogę, a unosi się nad siodłem, gdy ta sama noga wznosi się do góry i ku przodowi, mówi się, że jeździec kłusuje na lewą nogę. Jeżeli ten ruch tułowia jeźdźca jest połączony z ruchem prawej przedniej nogi konia — mówi się, że jeździec kłusuje na prawą nogę.W celu zmiany nogi jeździec po opuszczeniu tułowia pozostaje w siodle o jeden takt dłużej.Wytrawny jeździec nawet z zawiązanymi oczami określi, na którą nogę kłusuje. Początkujący jeźdźcy natomiast zwykle pochylają się w dół, żeby spojrzeć na przednie nogi konia. Pozwalać na to nie można, bo takie pochylanie nie tylko psuje dosiad, ale i przeszkadza w prowadzeniu konia. Żeby temu zapobiec — należy uczniowi wyjaśnić, że wystarczy nie zmieniając postawy popatrzeć na stawy barkowe konia. Uczeń zauważy, że stawy te poruszają się poziomo do przodu i z powrotem, ale wówczas, gdy jeden posuwa się naprzód — drugi cofa się. Jeżeli np. tułów jeźdźca unosi się jednocześnie z ruchem lewego stawu barkowego konia do przodu, a opuszcza się w siodle, gdy staw ten się cofa — oznacza to, że jeździec kłusuje na lewą przednią nogę. Takie same połączenie ruchu tułowia jeźdźca z prawym stawem barkowym jest oznaką kłusowania na prawą nogę.Na ujeżdżalni przy jeździe w prawo kłusuje się na prawą nogę; przy jeździe w lewo — na lewą, czyli zawsze kłusuje się na nogę przednią wewnętrzną. Podczas „jazdy dowolnie“ przy najmniejszych nawet zakrętach kłusuje się na przednią nogę wewnętrzną.W terenie zmienia się nogę co kilometr. Szczególnie doniosłe znaczenie ma to przy dłuższych przemarszach, gdyż w ten sposób oszczędza się siły konia i jeźdźca.Ćwiczebnym kłusem jeździ się tylko na komendę i w bardzo krótkich nawrotach. Instruktor powinien stale pamiętać, że jego zadaniem jest nauczyć harmonizowania ruchów ucznia z ruchami konia. Ćwiczebnym kłusem ze strzemionami jeździ się tylko tyle, 
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żeby uczeń miał o nim pojęcie, nie może on więc być celem szkolenia. Ćwiczebny kłus będzie miał zastosowanie przy ćwiczeniach wyrabiających giętkość, gdy jeździ się bez strzemion oraz wtedy, gdy jest niezbędne chwilowe wzmocnienie działania łydek.W ćwiczebnym kłusie jeździec zachowuje pełny siad na rozluźnionych mięśniach pośladków, a tułów trzyma pionowo starając się jak najmniej oddzielać od siodła.Przy nauczaniu kłusa, gdy jeźdźcy zaczynają już orientować się w prowadzeniu koni, stałym zadaniem instruktora będzie zwracanie uwagi na tempo kłusa i wpajanie w uczni zasady, że kłus (5 min./l km) jest chodem, którym jedzie się zawsze w terenie; na ujeżdżalni jeździ się tym chodem stale z małymi tylko wyjątkami, kiedy stosuje się dodany lub wyciągnięty kłus. Ten rodzaj kłusa jest dla konia najmniej męczący, jego nawroty przy większych przemarszach mogą być dość długie, a na ujeżdżalni jest najodpowiedniejszym chodem do wykonywania wszystkich figur i ćwiczeń zwrotności przy jeździe dowolnie.Dodany kłus stosuje się w celu wyrobienia w uczniach umiejętności wysyłania konia naprzód za pomocą łydek, a następnie skracania do szybkości zwykłej. Ćwiczenie to wyrabia także w uczniach wyczucie szybkości oraz wyczucie różnicy pomiędzy jednym a drugim rodzajem kłusa.Konia w kłusie prowadzi się tak samo jak w stępie. Różnica może polegać tylko na zwiększonej sile działania łydek przy przejściach ze stępa do kłusa lub przy ruszaniu kłusem z miejsca. Przy wyjeżdżaniu figur wiele koni dla ułatwienia sobie ruchu po łuku figury stara się zmniejszyć szybkość kłusa zwykłego. W większym zatem stopniu niż w stępie wystąpi tutaj konieczność równomiernego wzmocnienia działania łydek.Przy zatrzymywaniach z kłusa przestrzeń, na której następuje całkowite wstrzymanie ruchu konia do przodu, powinna być równa 2—3 krokom od miejsca, w którym padło hasło komendy „zastęp — stój”.Przejście z kłusa do dodanego kłusa i odwrotnie powinno się odbywać również na przestrzeni 2—3 kroków. Przy tym trzeba wyjaśnić uczniom, że w dodanym kłusie koń nie tylko zwiększa szybkość chodu do 225 m na minutę, lecz również wyciąga nieco głowę do przodu. Należy mu to umożliwić wodzami, jednak tak, aby nie utracić łączności z pyskiem. Nawroty dodanego kłusa powinny być krótkie. Nawroty te należy wykonywać w obie strony i w jednakowej ilości w każdą stronę. Na jedną godzinę lekcji najzupełniej wystarczy 4 do 6 nawrotów dodanego kłusa.
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Wyciągnięty kłus mogą stosować tylko uczniowie, którzy dobrze opanowali umiejętność działania łydek i dobrze wyczuwają regularność taktów konia w kłusie i w dodanym kłusie.Wymaganie od wszystkich uczniów jazdy wyciągniętym kłusem lub przedwczesne jej stosowanie może tylko wytworzyć błędne pojęcie o tym chodzie.Wyciągnięty kłus polega na zmuszaniu konia do najdłuższych wykroków, nie zaś do wykazania największej szybkości w tym chodzie. Zad konia wykonuje w nim bardzo intensywną pracę, wskutek której koń wyciąga sprężyście przednie nogi do przodu całą obszernością ruchu z łopatki.Długość wykroków i sprężystość ruchów u różnych koni jest niejednakowa i zależy od ich budowy. Jeździec jednak powinien dążyć do wydłużenia wykroków konia o tyle, ile na to pozwala jego budowa. Na tym polega trudność jazdy wyciągniętym kłusem, której przeciętny albo niedoszkolony uczeń nie pokona.Koniowi należy umożliwić wyciąganie szyi nie tracąc przy tym łączności z pyskiem. Łydki pobudzają zad konia do pracy. Koń jest wtedy naprężony jak struna. Najmniejsze przeoczenie ze strony jeźdźca może spowodować nierównomierność taktów lub nawet przejście w galop. Ręka jeźdźca powinna z całą dokładnością wyczuwać za pośrednictwem wodzy, jak i kiedy regulować szybkość, aby przeszkodzić koniowi w utracie rytmu lub zmienieniu częstotliwości wykroków.Najczęściej o jakości wyciągniętego kłusa stanowi moment wprowadzenia konia w ten chód. Stanowczy nacisk łydek, z jednoczesnym płynnym, dostosowanym do ruchu szyi konia, subtelnym zmniejszaniem napięcia wodzy, wprowadza konia w wyciągnięty kłus. W dalszej jeździe ręce utrzymują łączność z pyskiem konia, która dla pewnych koni, po wyciągnięciu przez nie szyi, będzie nawet mocniejsza, niż przy rozpoczęciu wyciągniętego kłusa. Łydki pozo- stają w dość silnej, zależnie od potrzeby, styczności z bokami konia i jakby czuwają nad pracą zadu, gotowe w każdej chwili przeciwdziałać jej zmniejszeniu.Wyciągnięty kłus jest dla konia chodem trudnym. Należy go stosować w krótkotrwałych nawrotach po zupełnym rozprężeniu mięśni u konia i najlepiej przy końcu lekcji. Podczas 1 godziny lekcji stosować dwa nawroty, po jednym w każdą stronę.Wyciągnięty kłus rozpoczyna się i kończy kłusem lub dodanym kłusem.Wyciągniętym kłusem nigdy nie jeździ się w terenie ani przy prowadzeniu zastępu ze stałymi odległościami. Stosuje się go jako ćwiczenie doskonalące używanie pomocy.
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3. GALOP I JEGO RODZAJEWe wszystkich rodzajach galopu każdy jego skok (potocznie nazywa się skok galopu „fule“) składa się z trzech taktów. Przy galopie z lewej nogi I takt odbija prawa tylna noga, II — jednocześnie lewa tylna i prawa przednia, III — lewa przednia. Przy galopie z prawej nogi takty mają tę samą kolejność odbicia, z tym że skok rozpoczyna lewa tylna noga: I takt — lewa tylna, II — prawa tylna i lewa przednia, III — prawa przednia.Rozróżniamy następujące rodzaje galopów: galop — 3 min. 20 sek. na 1 km (1 min. — 300 m); wyciągnięty galop — 2 min. 30 sek. na 1 km (1 min. — 400 m); skrócony galop — 4 min. 26 sek. na 1 km (1 min. — 225 m); cwał — jest chodem, w którym koń porusza się z największą szybkością, do jakiej jest zdolny. Szybkość cwału jest różna dla różnych koni. Cwał różni się od pozostałych rodzajów galopu ilością taktów. Ma on ich cztery. Czwarty takt powstaje z rozdzielenia II taktu galopu na dwa takty, z których pierwszy wykonuje noga tylna. Wyjaśni to lepiej przykład cwału z lewej nogi: I takt — prawa tylna, II takt — lewa tylna, III — prawa przednia, IV — lewa przednia.Gdy koń, wbrew zamierzeniom jeźdźca, przy jezdzie w prawo galopuje z lewej nogi, a przy jeździe w lewo — z prawej, mówi się, że koń fałszuje.Gdy koń przednimi nogami galopuje z lewej nogi, a tylnymi z prawej lub przeciwnie, mówi się, że koń krzyżuje.W galopie, wyciągniętym galopie i cwale jeździec zachowuje półsiad. Pomiędzy półsiadem (rys. 16) w obu galopach a półsiademw cwale zachodzi różnica.

Rys. 16. Jeździec w galopie (pół
siad).fule, lecz utrzymuje się nieco cwałem.

W dwóch pierwszych przypadkach przy każdym fule siedzenie jeźdźca miarowo, elastycznie unosi się nad siodłem i opuszcza miękko i lekko, aby przy następnym fule znowu się unieść itd. W cwale — stosując się do innej, bardziej wyciągniętej postawy konia, do jego bardziej wysuniętej do przodu głowy i wydłużonej szyi — jeździec zwiększa wychylenie ku przodowi i nie opada w siodło przy każdym nad siodłem przez cały czas jazdy
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Przechodząc w galopach z pełnego siadu do półsiadu jeździec bardziej pochyla tułów w przód w porównaniu z pochyleniem, jakie ma zastosowanie w kłusie normalnym. Dlatego, jeżeli koń nie wyciągnął jednocześnie szyi i głowy do przodu, powstaje konieczność skrócenia wodzy dla zachowania prawidłowej łączności ręki z pyskiem konia. Przy jeździe uczniów w galopie połsiadem instruktor powinien zwracać szczególną uwagę, aby nie opierali rąk o szyję konia, gdyż to pozbawia ich wyczucia równowagi, jest powodem wyprzedzania ruchów konia i powoduje, że ręka jeźdźca staje się sztywna i nieczuła, a pysk konia twardy. Należy również uważać na przesadne skracanie wodzy, powodujące u jeźdźca szukanie oparcia na wodzach oraz zanik elastyczności ręki wskutek rozwartego kąta pomiędzy ramieniem a przedramieniem. Przy przejściu do półsiadu w galopie, uczniowie często popełniają jeszcze jeden błąd: przesuwają łydki do tyłu zamiast je pozostawić w postawie niezmienionej, skierowane z góry ku dołowi.Instruktorzy często nie analizują swoich wymagań w stosunku do możliwości uczniów i żądają od nich zbyt wcześnie rozpoznania, czy koń rozpoczął galop z właściwej nogi. Chcąc sprawdzić, z której nogi koń galopuje, uczeń zwykle pochyla się ku dołowi, patrząc kolejno to na jedną, to na drugą przednią nogę konia, co z kolei wywołuje zniecierpliwienie instruktora. Dla rozpoznania, z której nogi koń galopuje, wystarczy, gdy uczeń nie zmieniając postawy tułowia, spojrzy na oba stawy barkowe konia. W galopie jeden z nich jest wysunięty więcej do przodu. Jeżeli jest to staw prawy, koń galopuje z prawej nogi, jeżeli lewy — z lewej. Z biegiem czasu uczeń wyrobi w sobie wyczucie ruchów konia w takim stopniu, że bez patrzenia na jego stawy barkowe określi, z której nogi koń galopuje.Trudniej jest poznać, gdy koń krzyżuje. W tym przypadku decyduje tylko wyczucie, którego wyrobienie wymaga dużo czasu. Gdy koń krzyżuje, jeździec wyczuwa nie trzy takty płynne jakby zlewające się w jeden, lecz jeszcze jeden dodatkowy takt, wskutek którego tułów jeźdźca jest jakby lekko wyrzucany na zewnątrz galopującej nogi.W początkowej fazie nauczania galop należy rozpoczynać z kłusa. Przed zapoznaniem uczniów ze sposobami stosowania pomocy dla wprowadzenia konia w galop należy objaśnić, że koń powinien przejść do galopu nie wskutek zwiększenia szybkości kłusa, ale wskutek poprawnego użycia pomocy. Instruktor nie powinien zrażać się, że uczniowie nie od razu potrafią dostosować się do tego wymagania.
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Pierwsze lekcje galopu dobrze jest prowadzić w małych grupkach po 2 do 4 uczniów. Grupa, która ma przejść do galopu, jedzie po obwodzie koła i w kole rozpoczyna nakazany chód. Następnie, zależnie od wskazówek instruktora, uczniowie galopują po obwodzie koła lub jadą na komendę: „na wprost”.Przed rozpoczęciem samego galopu jeździec przechodzi w ćwiczebny kłus i lekko wzmacnia pomoce. Następnie działając obydwoma łydkami (przy czym zewnętrzna przesunięta jest nieco w tył) ustawia jednocześnie wewnętrzną wodzą głowę konia tak, aby móc widzieć połowę wewnętrznego oka konia bez zmiany postawy tułowia i zmusza konia do galopu. Głowa konia i łydki jeźdźca pozo- stają w tym samym ustawieniu przez cały czas trwania galopu.W praktyce, gdy wskutek nieumiejętnego stosowania pomocy lub z powodu niedostatecznego ujeżdżenia konia nie udaje się zmusić go do galopu, uczniowie starają się ułatwić sobie zadanie zarzucając jak najdalej w tył zewnętrzną łydkę i tłukąc nią z całej siły po boku konia. Błąd ten instruktor powinien przewidzieć i zawczasu wyjaśnić uczniom, że przy zagalopowaniu należy stosować jednocześnie działanie obu łydek i zwracać szczególną uwagę na ustawienie głowy konia do wewnątrz.Podczas pierwszych lekcji galopu instruktor nie powinien zwracać uwagi na konie fałszujące, chyba że teren jest śliski i fałszowanie może być powodem upadków koni.Gdy galop ma rozpocząć się na komendę, wówczas na zapowiedź „galopem” — jeźdźcy przechodzą w ćwiczebny kłus i wzmacniają pomoce, a na hasło „marsz“ — działając obydwoma łydkami (zewnętrzna jest przesunięta nieco w tył) i ustawiając głowę konia do wewnątrz, rozpoczynają galop.Przy przejściu do galopu ze stępa użycie pomocy niczym nie różni się od ich użycia przy przejściu z kłusa do galopu.Jeżeli koń w galopie (lub skróconym galopie) fałszuje lub krzyżuje, należy go wprowadzić w kłus lub stęp i rozpocząć galop (galop skrócony) ponownie.Jeżeli koń fałszuje lub krzyżuje podczas jazdy w zastępie ze stałymi odległościami, najpierw należy dojechać na ogon konia poprzedzającego, a następnie przeprowadzić swojego konia do kłusa i rozpocząć galop (skrócony galop) ponownie, zachowując nakazaną odległość.W celu przejścia z galopu (skróconego galopu) w kłus jeździec lekko wzmacnia nacisk wodzy wewnętrznej i płynnie przechodzi do użycia wodzy zewnętrznej, która ustawia głowę konia na wprost i odbiera koniowi możliwość dalszego galopowania. Jednocześnie z użyciem wodzy jeździec wyrównuje ustawienie łydek.
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Działanie wodzy wewnętrznej tylko nieznacznie wyprzedza działanie wodzy zewnętrznej, tak że oba działania zlewają się w całość. Należy wyjaśnić uczniom, że można by przeprowadzić konia w kłus tylko za pomocą wodzy zewnętrznej, lecz wtedy przejście nie będzie tak miękkie i płynne jak przy połączeniu działania wodzy zewnętrznej z wewnętrzną, która jakby uprzedza konia o mającym nastąpić dalszym i bardziej stanowczym działaniu wodzy zewnętrznej.Aby przejść z galopu w stęp lub zatrzymanie, należy wpierw wprowadzić konia w kłus, a następnie w stęp lub zatrzymać. Koń powinien zatrzymać się na przestrzeni 7—9 kroków od miejsca, w którym padło hasło.W celu zwiększenia szybkości galopu i skróconego galopu lub dla wprowadzenia koni w wyciągnięty galop, jeździec odpowiednio wzmacnia działanie łydek i jednocześnie w miarę potrzeby przez zwolnienie wodzy pozwala koniowi na wysunięcie ku przodowi szyi i głowy.Aby zmniejszyć szybkość tych chodów lub w celu przejścia z wyciągniętego galopu w galop lub skrócony galop, ściąga się wodze równomiernie tak długo, dopóki koń nie nabierze potrzebnej szybkości. W celu przejścia z wyciągniętego galopu w kłus, stęp lub dla zatrzymania, początkowo przeprowadza się konia w galop, a następnie postępuje się tak, jak podano poprzednio.

Rys. 17. Zmiana kierunku i zmiana kierunku przez ujeżdżalnię w ga
lopie i skróconym galopie.
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W galopie unika się zbyt ostrych zakrętów i dlatego nie wykonuje się takich figur, jak wolty lub półwolty.Przy zmianie kierunku, którą rozpoczyna się jak w stępie lub kłusie, jeździec prowadzi konia po przekątnej i nie dojeżdżając 6 kroków (rys. 17) do punktu przy przeciwległym boku ujeżdżalni, odległego o 9 kroków od kąta, wprowadza konia w kłus, a po dojściu do boku ujeżdżalni rozpoczyna galop (skrócony galop) z przeciwnej nogi i jedzie w odwrotnym kierunku.Przy zmianie kierunku przez ujeżdżalnię zmianę tę rozpoczyna się jak w stępie lub kłusie: jeździec, nie dochodząc 6 kroków (rys. 17) do przeciwległego boku ujeżdżalni, wprowadza konia w kłus, a po dojściu do ściany rozpoczyna galop (galop skrócony) z przeciwnej nogi i jedzie w odwrotnym kierunku.W celu przejścia z kłusa lub ze stępa w skrócony galop używa się pomocy w taki sposób jak przy wprowadzaniu konia w galop. Różnica będzie polegała na mniejszej szybkości chodu (225 m na minutę) i na zachowaniu przez jeźdźca pełnego siadu.Niektórzy instruktorzy, chcąc sobie ułatwić nauczanie uczniów nieoddzielania siedzenia od siodła w skróconym galopie, polecają siedzeniem od tyłu do przodu”. Ruch ten koniatzw. „wycieranie siodła jest sprzeczny z ruchem i nie powinien być stosowany.W skróconym galopie jeździec powinien opuszczać tułów w siodło dokładnie po linii pionowej (rys. 18) na dwie kości siedzeniowe spoczywające pośrodku siodła, w najgłębszym jego miejscu, przy czym krzyż pozostaje prosty, elastyczny i nienapięty.Każde fule skróconego galopu powinno być żywe, a nogi tylne konia powinny iść dokładnie śladem przednich. Jeźdźcy bardzo często popełniają błąd, przesadnie zwalniając szybkość skróconego galopu. Skłania ich do tego łatwość zachowania pełnego siadu,w wyniku którego koń zatraca żywość pracy tylnych nóg, zaczyna odbijać zamiast trzech, cztery takty (rozdzielając drugi takt na dwa osobne) a zad konia przesuwa się do wewnątrz i nie idzie śladem przodu. Pierwszym więc warunkiem poprawnego skróconego galopu jest utrzymanie jego przepisowej szybkości (225 m na minutę) i zachowanie nieustannej styczności łydek z bokami 

Rys. 18. Pełny siad jeźdźca 
skróconym galopie.

w
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konia. Łydki muszą być zawsze gotowe do przeciwdziałania zmniejszeniu akcji zadu konia.W skróconym galopie wykonuje się te same figury co w kłusie. Półwolty w skróconym galopie jeździec rozpoczyna podobnie jak w kłusie, z tym że posuwając się po linii skośnej wprowadza konia w kłus na 6 kroków przed ścianą ujeżdżalni (rys. 19), a po dojściu do niej rozpoczyna skrócony galop z przeciwnej nogi i jedzie w odwrotnym kierunku.

Półwoltę w skróconym galopie można również rozpoczynać odejściem po linii skośnej od ściany ujeżdżalni. Na sześć kroków przed miejscem, w którym ma się zaczynać łuk półwolty, należy wprowadzić konia w kłus, a po dojściu do miejsca zaczęcia łuku rozpocząć skrócony galop z przeciwnej nogi, wykonać łuk półwolty, po dojściu zaś do ściany ujeżdżalni jechać w odwrotnym kierunku (patrz rys. 19).W celu zatrzymania konia ze skróconego galopu, jeździec używa pomocy jak przy przejściu w kłus, lecz działanie wodzy jest mocniejsze. Konia powinno się zatrzymać na przestrzeni 6—7 kroków od miejsca, w którym padło hasło komendy: „zastęp — stój”.Przy przejściu do wyciągniętego galopu z chodów niższych lub przeciwnie — chodem stopniującym te przejścia zawsze powinien być galop. W stosunku do cwału, chodem przejściowym będzie wy
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ciągnięty galop. Jak długo należy utrzymać konia w chodzie przejściowym trudno określić, bo zależeć to będzie od właściwości konia. Normalnie powinno wystarczyć kilka fule.Przy zatrzymaniu konia z wyciągniętego galopu powinno wystarczyć kilkanaście kroków. W celu zatrzymania konia z cwału, potrzeba około 50—100 metrów.Cwał stosuje się tylko na liniach prostych lub na liniach krzywych o dużym promieniu, jak to widzimy np. na torach wyścigowych.W nielicznych tylko przypadkach uwarunkowanych posiadaniem odpowiednich koni można przystąpić do jazdy w kontrgalopie. Nauczanie kontrgalopu jest możliwe wówczas, gdy uczniowie opanowali całkowicie skrócony galop i potrafią bezbłędnie zagalopować z wymaganej nogi.Kontrgalop polega na tym, że koń zgodnie z wolą jeźdźca przy jeździe w lewo galopuje skróconym galopem z prawej nogi, a podczas jazdy w prawo — z lewej.Przy prawidłowym kontrgalopie głowa konia powinna być tak ustawiona, jak w zwykłym, skróconym galopie, tzn. jeżeli koń galopuje z prawej nogi, jeździec nie zmieniając swojej postawy w siodle powinien widzieć połowę prawego oka konia, przy galopie z lewej — połowę lewego oka. Łydki jeźdźca przyjmują pozycję taką, jak w skróconym galopie: tzn. przy galopie z prawej nogi lewa łydka jest nieco przesunięta w tył, przy galopie z lewej — prawa łydka. Tylne nogi konia idą śladami przednich.Wewnętrzną stroną pozostaje ta strona, z której nogi koń galopuje, np. przy kontrgalopie w lewo wewnętrznymi pozostają strona prawa, prawa wodza, prawa łydka it.d.W kontrgalopie jeździec powinien najdokładniej dać odczuć koniowi, w jaki sposób są przez niego stosowane pomoce. Różnica w napięciu wodzy wewnętrznej i zewnętrznej oraz różnica w ustawianiu łydek powinna być wyraźna, przy tym nie tyle należy zwiększać siłę pomocy, ile przestrzegać dokładności ich działania, tak żeby koń nie miał najmniejszych wątpliwości, czego jeździec od niego żąda. Na zakrętach, w czasie przechodzenia których wiele koni korzysta, aby samowolnie zmienić nogę i przejść w zwykły skrócony galop lub w kłus, wzmacniamy chwilowo działanie pomocy, a szczególnie łydki zewnętrznej, by je natychmiast zwolnić do normalnej siły działania po przejściu ryzykownego zakrętu. Szczególnie należy wystrzegać się przesady w przesuwaniu zewnętrznej łydki w tył, bo powoduje to u konia przejście do tak zwanego „psiego galopu” (koń przesuwa zad do wewnątrz).
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Cała precyzja w prowadzeniu konia po krzywej w kontrgalopie polega na takim działaniu wodzy zewnętrznej, aby koń zrozumiał, że wskazuje mu ona nowy kierunek, lecz żeby ustawienie głowy konia ani też szybkość chodu nie uległy najmniejszej zmianie.Pierwsze lekcje kontrgalopu najlepiej rozpoczynać od odwrotnych zmian kierunku (rys. 12), zaledwie zaznaczając odejście od ściany ujeżdżalni. Stopniowo odjeżdża się dalej i dopiero, gdy jeźdźcy opanują wykonanie odwrotnych zmian kierunku, doprowadzając konie prawie do przeciwległej ściany ujeżdżalni, można przystąpić do rozpoczynania kontrgalopu ze zmianą kierunku po przekątnej i za pomocą półwolty.Dobrze przygotowany jeździec na dobrze ujeżdżonym koniu może wykonać w kontrgalopie wszystkie figury przewidziane dla kłusa.Mając tak wyszkolony zastęp instruktor może podać podczas jazdy skróconym galopem komendę: „dowolnie—marsz”.
NAUCZANIE SKOKÓWNauczanie skoków ma na celu nie tylko przygotowanie jeźdźca do pokonywania wszelkiego rodzaju przeszkód napotykanych w terenie. Skoki na koniu wyrabiają również odwagę, zdolność do podejmowania szybkiej decyzji, wyczucie ruchów konia i umiejętność zharmonizowania się z nimi, doskonałą umiejętność prowadzenia konia i pewność dosiadu, a wreszcie umożliwiają jeźdźcowi udział w zawodach konnych.Wyrabianie takich cech jak odwaga i szybka orientacja oraz podnoszenie sprawności fizycznej odgrywa wielką rolę w przygotowaniu ucznia do pracy i obrony.Lot konia w skoku od chwili odbicia do chwili lądowania trwa krótko, ale postawa konia w tym czasie ulega ogromnym i szybkim zmianom. Jeździec dostosowuje się do tych zmian odruchowo. Dlatego wszelkie błędy nabyte przy początkowej nauce skoków są szczególnie trudne, a czasami nawet niemożliwe do wykorzenienia. Instruktor powinien tak kierować początkową nauką skoków, aby żaden błąd popełniony przez ucznia nie został przeoczony. Nie należy więc stawiać wygórowanych wymagań, a jeżeli uczeń popełnia jeszcze błędy, należy unikać podwyższania lub utrudniania przeszkód.Na naukę skoków składa się:a) opanowanie techniki skoków,b) prowadzenie konia przez przeszkody.
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"W czasie nauczania oba te elementy stale się zazębiają. Zaczynając naukę techniki skoku instruktor od razu powinien stawiać ściśle określone wymagania co do prowadzenia konia; początkowo wymagania te będą nieznaczne, lecz stopniowo będą wzrastać w miarę opanowywania przez uczniów techniki skoku, której nauczanie z kolei zejdzie na drugi plan.Naukę skoków, a raczej ćwiczenia przygotowawcze do skoków przez przeszkody należy rozpocząć możliwie wcześnie. Gdy jeźdźcy opanowali już kłus normalny i w takim stopniu nauczyli się prowadzić konie, że zastęp może jeździć luzem w kłusie, należy rozpocząć pierwsze ćwiczenia przygotowujące do skoków. Będzie to przechodzenie stępem przez leżący na ziemi pojedynczy drąg.Ćwiczenie to, tak proste na pierwszy rzut oka, wymaga od ucznia wykonania szeregu nowych zadań, których kolejność ustala instruktor w sposób następujący.a) Możliwie jak najdalej od przeszkody nakierować konia dokładnie na jej środek i prostopadle do niej. Wzrok jeźdźca powinien być skierowany na punkt przeszkody, który koń ma przekroczyć.b) Przejście do półsiadu z chwilą gdy koń zbliżając się do drąga zaczyna obniżać szyję i wyciągać ją do przodu.c) Podążać rękami za pyskiem konia tak, żeby nie tracąc z pyskiem lekkiej łączności pozwolić mu na swobodne wyciągnięcie szyi i głowy. W tym celu należy rozluźnić mięśnie dłoni, przedramion, ramion i łopatek, aby żaden przykurcz rąk nie przeszkadzał koniowi w swobodnym przyjęciu właściwej postawy szyi i głowy. Palce powinny być lekko zamknięte na wodzach, tak aby wodze mogły prześliznąć się pomiędzy nimi i wydłużyć, jeżeli koń wykona skok niespodziewanie, a ręce nie zdążą za ruchem jego szyi i głowy.d) Po przejściu przez drąg, w miarę tego jak szyja i głowa konia będą wracać do poprzedniej postawy, spokojnie przejść do pełnego siadu.e) Po przejściu przez drąg prowadzić konia możliwie jak najdalej lub do miejsca z góry określonego, w kierunku prostopadłym do drąga.To samo ćwiczenie powtarzamy następnie w kłusie. Poza ćwiczeniami, które uczeń powinien opanować w stępie, instruktor kładzie teraz większy nacisk na utrzymanie równego tempa kłusa, tak przy podchodzeniu do drąga jak i po jego przekroczeniu.Następnym ćwiczeniem będzie przechodzenie w stępie i kłusie przez pojedynczy drąg podniesiony nad ziemią o 30—35 cm. Koń nie powinien przeskakiwać przez drąg, lecz przejść przez niego unosząc wyżej nogi.
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Pomimo że podrzut, szczególnie w kłusie, będzie silniejszy niż przy przechodzeniu leżącego drąga, to uczeń, jeżeli jego półsiad już jest poprawny, nie powinien wyczuwać potrzeby jego zmiany w celu uniknięcia tego podrzutu.Do ćwiczeń tych najlepiej nadają się kozły, gdyż można je łatwo przenosić (rys. 20). Rozpiętość krzyżaków w kozłach nie powinna być mniejsza niż na rysunku, gdyż przy mniejszej rozpiętości przy podniesionym drągu krzyżak staje się łatwo wywrotny i może spowodować upadek konia podczas przechodzenia przez drąg.

Rys. 20. Kozioł.Po opanowaniu przechodzenia przez pojedyncze drągi uczniowie prowadzą konie przez 3—4 równolegle ułożone drągi (najlepiej przez 4). Odległość między drągami do ćwiczeń w stępie wynosi 1 m, do ćwiczeń w kłusie — 1,5 m. W początkowej fazie tych ćwiczeń — szczególnie jeżeli nie wszystkie konie wzbudzają pewność, że będą spokojnie przechodzić przez blisko siebie ułożone drągi — można je układać w większych odległościach, oddalone nawet o 3—6 m. Odległości te jednak należy stopniowo zmniejszać, doprowadzając do tego, by koń wykonywał tylko jeden krok pomiędzy każdą parą drągów. Odległość 1,5 m dla kłusa i 1 m dla stępa nie jest jednakowo wygodna dla wszystkich koni, gdyż każdy koń ma inną długość wy- kroku; przy większej liczbie koni odległość tę można jednak przyjąć za przeciętną. Jeźdźcom, których konie mają krótszy wykrok, należy polecić najeżdżanie drągów w dodanym kłusie.
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Przy przechodzeniu przez szereg leżących drągów jeździec zachowuje się tak samo, jak przy przechodzeniu przez pojedynczy drąg; a więc powinien uważać na zachowanie wymaganego kierunku przed i po przejściu przeszkody, kierowanie wzroku na środek przeszkody, zachowanie poprawnego, elastycznego półsiadu, podążanie rękami za ruchem szyi i głowy konia, zachowanie równego tempa przed, podczas i po przejściu drągów.Następnym ćwiczeniem będzie przechodzenie w stępie i w kłusie przez drągi podniesione o 30—35 cm (rys. 21).

Rys. 21. Przechodzenie w kłusie przez kozły. Pochylenie jak w galopie.Jeżeli opisane wyżej ćwiczenia były przeprowadzane z całą dokładnością, dadzą one uczniom wystarczające przygotowanie do rozpoczęcia nauki skoków. Gdy uczniowie są już zapoznani z galopowaniem, a ćwiczenia przygotowawcze do skoków są przez nich wykonywane najzupełniej poprawnie, należy rozpocząć właściwą naukę skoków.Przechodząc do objaśnienia samej techniki skoku instruktor zwraca uczniom uwagę, że wyrobiony u nich półsiad i umiejętność podążania rąk za ruchem szyi i podczas skoku. To koń wykona

Rys. 22. Podchodzenie do prze 
szkody.

głowy konia pozostają bez zmian skok i całe jego ciało przyjmie szereg przejściowych, zmieniających się postaw, to koń w pewnych chwilach wiecej oddzieli się od jeźdźca, a ten powinien tylko pozwolić koniowi na swobodny ruch szyi wraz z głową, zachowując lekką łączność rąk z pyskiem konia i pozostając przez cały czas w półsiadzie. Kolana i łydki jeźdźca, przylegając do boków konia
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podczas najazdu (tzn. okresu, gdy koń jest już nakierowany na przeszkodę), podczas podchodzenia (rys. 22), które koń zaznacza zmianą pozycji szyi i głowy już mniej więcej w odległości 5—7 kroków od przeszkody i podczas samego odbicia się konia od ziemi, pozwalają jeźdźcowi wyczuć, czy jest on dobrze zharmonizowany z ruchem konia. Szczególną uwagę należy zwracać na zachowanie przez uczniów nie mienionej pozycji łydek (patrz rys. 23) przez cały czas trwania skoku.

Rys. 23a. Skok na wysokość. Rys. 24. Koń pod jeźdźcem lą
duje po przeszkodzie (doskok).

Rys. 23b. Skok na szerokość.
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Łydki nie powinny ani na centymetr zmienić swego prawidłowego ułożenia (rys. 24).Aby ułatwić uczniom pierwsze skoki, najlepiej jest połączyć przejście szeregu drągów, ustawionych obok siebie w odległości 1,5 m, z przeskokiem pojedynczej przeszkody wysokości 50—60 cm, odległej o 6 m od ostatniego drąga. Przy przechodzeniu drągów uczeń przyjmie poprawny półsiad lub jeżeli mu się to nie uda, zdąży go poprawić, a na przestrzeni między ostatnim drągiem a przeszkodą przejdzie w galop i z galopu wykona skok.Uczniowie przyzwyczaili się podczas ćwiczeń przygotowawczych do kierowania wzroku na środek przeszkody, aby móc dokładnie prowadzić konia na punkt środkowy przeszkody i prostopadle do niej. Teraz należy uzupełnić tę umiejętność uczniów przez objaśnienie, że przy najeżdżaniu na przeszkodę wzrok jeźdźca powinien być utkwiony nadal w punkt środkowy, lecz znajdujący się na górnej krawędzi przeszkody; przy skokach zaś przez rowy, jeżeli tylko brzeg doskoku jest widoczny, wzrok powinien być utkwiony w punkcie przypuszczalnego lądowania konia.Następnym zadaniem będzie zachowanie podczas najazdów na przeszkodę możliwie równego tempa. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy uczeń rozpocznie skakanie prowadząc konia na przeszkodę w ciągłym galopie bez stosowania szeregu drągów (kozłów).Do obowiązków instruktora należeć będzie także wskazanie uczniowi, w jakiej szybkości galopu najlepiej jest prowadzić danego konia na przeszkody. Gdyby jeździec przy podchodzeniu do przeszkody wyczuł, że koń zmniejsza szybkość, wówczas powinien odpowiednio wzmocnić równomierny nacisk łydek, pozostawiając koniowi poza tym zupełną swobodę w wyborze chwili odbicia się i wykonania skoku.Uczniom, którzy z powodu fałszywych wskazówek lub złego przykładu przyzwyczaili się uderzać konia łydkami w momencie odbicia do skoku w celu wzkazania koniowi odpowiedniej do tego chwili — należy wyjaśnić niecelowość i niebezpieczeństwo takiego postępowania mogącego tylko przeszkodzić a nigdy pomóc koniowi.W przeciwieństwie do koni zwalniających szybkość przy podchodzeniu do przeszkody, zdarzają się konie zwiększające ją. I w tym przypadku jeździec powinien na przestrzeni ostatnich 2—3 fule, tzn. przy podchodzeniu konia do miejsca odskoku, nie tracąc łączności z pyskiem, dać koniowi swobodę potrzebną do zmiany postawy szyi i głowy. Przytrzymywanie konia wodzami do ostatniej chwili utrudnia i zniekształca skok. Jeszcze większy błąd popełniają jeźdźcy, którzy chcąc koniowi narzucić przez działanie wodzy miej
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sce wykonania odskoku. Kompletnym absurdem jest twierdzenie, że konia można wodzami „poderwać” na przeszkodę, gdyż ten sposób obezwładnia koniowi szyję wraz z głową, czyli te części ciała, które decydują o jakości skoku. Gdy uczniowie oswoili się nieco ze skokami przez pojedyncze przeszkody w galopie, nie zaniedbując tych ćwiczeń należy przejść do skoków w kłusie i w galopie przez szereg przeszkód.Jeżeli skacze się w kłusie — odległość pomiędzy przeszkodami wynosić powinna 6 m, w galopie 7 m. Odległość mierzy się od wewnętrznych brzegów bezpośrednio sąsiadujących przeszkód (rys. 25). Najodpowiedniejszy jest szereg składający się z trzech przeszkód, rzadziej stosuje się 4 lub 2 przeszkody.
10.5 h —•-! — 'i-'»

Rys. 25. Szereg przeszkód ustawionych na galop (7 m i 10,5 m).Przy skokach z kłusa przez szereg przeszkód większość koni podchodząc do pierwszej przeszkody przechodzi w galop, żeby przed odskokiem zdążyć wykonać 2—3 fule. Należy więc uczniom wyjaśnić, że nie jest ważne, jakim chodem koń idzie, lecz z jaką szybkością się posuwa. Jeżeli koń, przy podchodzeniu do przeszkody z kłusa przechodzi w galop, to robi to dla ułatwienia sobie obliczenia odskoku, pozostając zwykle w szybkości kłusa.Gdy uczniowie oswoją się z techniką skoków przez szereg przeszkód ustawionych na jednakowych odległościach, można zastosować różne odległości w jednym szeregu przeszkód, jak np. na rys. 25.Skoki przez szereg przeszkód, jak również ćwiczenia w stępie i kłusie na „kozłach” są środkami, a nie celem końcowym. Oba te ćwiczenia — szczególnie pracę na „kozłach” stanowiącą doskonałe ćwiczenie gimnastyczne dla konia, a dla jeźdźców dobrą praktykę w wyczuwaniu i dostosowywaniu się do ruchów konia — można stosować podczas każdej lekcji, zarówno z początkującymi jak i z zaawansowanymi w jeździe konnej.Rzeczywistym doskonaleniem jeźdźca w skokach będzie przebywanie z góry określonych tras z pewną ilością przeszkód, które ustawia się na każdej lekcji skoków w innej kolejności i w innych kierunkach. Takie ustawianie przeszkód ćwiczy pamięć i orientację oraz pozwala wyrobić wyczucie najodpowiedniejszego kierunku do najazdu na poszczególne przeszkody i najodpowiedniejszego tempa 
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w zastosowaniu do indywidualnych właściwości konia. Instruktor powinien położyć duży nacisk na wpajanie w uczniów zasady, aby po wykonaniu jednego skoku kierowali niezwłocznie swój wzrok na następną przeszkodę tak, żeby mogli nie tracąc ani ułamka sekundy od razu obrać najwygodniejszy kierunek do najazdu na środek przeszkody.Indywidualne wskazówki co do szybkości galopu, w jakim każdy z jeźdźców ma prowadzić dosiadanego konia, instruktor powinien dać w okresie nauki pokonywania pojedynczych przeszkód z galopu. Ćwicząc później przebiegi trasy należy zwrócić specjalną uwagę na tempo galopu. Każdy koń ma swoje najwygodniejsze dla niego tempo galopu przy wykonywaniu skoku. Zawsze jednak będzie to galop żywy i w zależności od indywidualnych właściwości konia szybkość jego wahać się będzie mniej więcej od 350 do 440 m na minutę. Koń płynnie prowadzony w „swoim“ tempie skoczy jednakowo dobrze przez przeszkodę pionową i jednocześnie rozpiętą jak przez rozpiętą (szeroką), naturalnie, jeżeli wymiary przeszkód nie przekraczają granicy normalnej możliwości konia. Umiejętność wyczucia właściwego tempa dla danego konia jest trudna do opanowania i wymaga ciągłego doskonalenia. Instruktor stale powinien udzielać uczniowi wskazówek regulujących tempo galopu, w jakim koń jest prowadzony. Przy przygotowywaniu konia do zawodów w skokach przez przeszkody, wyszkolenie konia w galopie jest nie mniej ważne niż jego naskakanie.Do nauki skoków należą również wskoki i zeskoki na takie przeszkody, jak np. wały ziemne, urwiska i skarpy, ławice ziemne naturalne lub sztucznie usypane (bankiety).Podczas pokonywania tych przeszkód zachowanie jeźdźca niczym nie różni się od zachowania podczas skoku przez przeszkodę. Jeździec pozostaje w normalnym półsiadzie zharmonizowany z ruchem konia, ręce jeźdźca podążają za ruchem szyi i głowy konia, utrzymując przy tym miękką łączność z pyskiem. Natomiast uczeń powinien wiedzieć, że przy najazdach na przeszkody ziemne, wymagające skoku, konieczne jest żywe tempo galopu. Za wolne tempo może spowodować zbyt krótki skok i obsunięcie się tylnych nóg konia w chwili lądowania na przeszkodzie.Każdy jeździec powinien wiedzieć, jak ma postępować w wypadku, kiedy koń odmawia skoku przez przeszkodę.Przy wyłamywaniu, tzn. gdy koń ucieka w prawo lub w lewo, starając się ominąć przeszkodę, jeździec przytrzymuje go wodzami zwracając jednocześnie konia wodzą przeciwną do kierunku wyłamania. W ten sposób jeździec nakierowuje konia na przeszkodę i zmusza go do wykonania skoku. W wypadku, gdy z braku miejsca nie 



udało się naprowadzić konia na przeszkodę bezpośrednio po opanowaniu wyłamania, jeździec zawraca konia w stronę przeciwną wyłamaniu i zatacza w zależności od ilości miejsca mniej lub więcej regularne koło względnie półwoltę, aby móc nakierować konia prostopadle na środek przeszkody i skoczyć przez nią.Jeżeli koń, ponosząc, zaczyna wyłamywać z dala od przeszkody, należy go zatrzymać, zwrócić w stronę przeciwną do kierunku wyłamania i ponownie najechać na przeszkodę.Jeżeli koń zatrzymuje się przed przeszkodą, należy w tej samej chwili ukarać go ostrogami, a nawet można połączyć tę karę z ostrym okrzykiem. Następnie należy cofnąć się o kilka kroków i jeżeli wymiary przeszkody na to pozwalają, bezpośrednio po cofnięciu wypchnąć konia łydkami (ostrogami), aby wykonać skok lub odjechać na odpowiednią odległość i skoczyć.Dotychczas była omawiana jazda przez przeszkody pojedynczo. Wyszkolenie ucznia nie będzie kompletne, jeżeli nie będzie umiał dostosować się do jazdy zespołowej połączonej ze skokami. Te ćwiczenia prowadzimy w zastępie ze stałymi odległościami albo — co jest najodpowiedniejszym sposobem — w jeździe rojem w terenie za instruktorem lub wyznaczonym przez niego jeźdźcem. Prowadzący musi dosiadać możliwie pewnego konia. Jazda rojem będzie omówiona dokładnie nieco dalej (patrz „Jazda w teuenie“ str. 60).
PRZESZKODYPrzeszkody sztuczne wyglądem powinny być możliwie zbliżone do przeszkód naturalnych, jakie można spotkać w terenie.Przeszkody mogą być przenośne i stałe.Długość frontu przeszkód powinna wynosić 5 m, natomiast drągi, które nakłada się na stojaki, powinny mieć długość 5,5 m (rys. 26). Taki stosunek długości drągów do długości frontu wszystkich innych przeszkód ułatwi urozmaicenie ich wyglądu i profilów przez dowolne łączenie każdej z nich z drągami. Najodpowiedniejsza grubość drągów wynosi 10—12 cm.W celu wydłużenia frontu przeszkód i nadania im przez to bardziej imponującego wyglądu dostawia się do nich tzw. boki (uszy). Boki powinny być wyższe od przeszkody. Podczas zawodów konnych boki poza znaczeniem technicznym, mają zastosowanie jako środek dekoracyjny, który powinien być w miarę możliwości dostosowany do charakteru danej przeszkody. Boki mogą przybierać różny kształt (rys. 27).
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Rys. 26. Stojak.

Bardzo poważne znaczenie ma umocowanie górnej części przenośnych przeszkód, szczegół* nie drągów. Zarówno bowiem drąg zbyt łatwy do strącenia, jak i drąg zbyt mocno trzymający się stojaka, może być powodem upadku konia. Pierwszy, spadając przy by-
IGO

Rys. 27. Wzór boku.le dotknięciu, łatwo trafia pomiędzy przednie nogi konia, drugi — przy strąceniu pociąga za sobą stojaki, a jeżeli trafił, co nierzadko się zdarza, pomiędzy przednie nogi konia — również staje się częstopowodem jego upadku. Najodpowiedniejsze jest takie umocowanie drąga, aby spadał on dopiero wtedy, gdy koń zawadza o niego no-

Rys. 28. Łożyska do drą
gów.

Rys. 29. Przymocowanie 
krzyżaka.
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gami na wysokości napięstka lub wyżej. Wówczas przy strąceniu drąg zawsze wyprzedza przednie nogi konia i spada przed nimi. Przy zawadzeniu zaś przednimi nogami poniżej napięstka, drąg pozostaje na miejscu i nogi prześlizgują się po nim. Drągi długości 5,5 m i średnicy ok. 10—12 cm umieszcza się w łożyskach wciętych na głębokość 2—3 cm. Jeżeli drąg ma spoczywać we wcięciu głębszym lub w łożysku zaopatrzonym w uchwyt sporządzony z części opony samochodowej (rys. 28), wówczas, aby zapobiec niebezpiecznemu przewracaniu się stojaków wraz z drągiem, należy krzyżak stojaka przymocować do ziemi od strony odskoku (rys. 29). Jest to bardzo dobry sposób, lecz w codziennym użyciu zbyt kłopotliwy, z tego 

Rys. 32. Wzór płotka.
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względu bywa stosowany najczęściej podczas zawodów konnych Do niezbędnych przeszkód w szkoleniu jeźdźców i koni zalicza się drewniany, przenośny murek. Żeby ułatwić przenoszenie przeszkody, murek robi się z dwóch części, z których każda ma długość 2,5 m (rys. 30). Przednią i tylną powierzchnię przeszkody pokrywa się farbą, przy czym przednia imituje mur ceglany, a tylna kamienny.Takie przeszkody, jak żywopłoty (hurdy) i rozmaite płotki najlepiej wykonać z trzech części, każda długości 1,65 m. W ten sposób stają się nie tylko łatwiejsze do przenoszenia i zamiany, ale i trudniej ulegają zniszczeniu, co czyni je tańszymi w użyciu (rys. 31 i 32).

Bramki różnego rodzaju należą do tych przeszkód, przy pokonywaniu których najłatwiej sprawdzić dokładność nakierowania konia na środek przeszkody (rys. 33 i 34).Przeszkody w zależności od profilu dzielą się na wymagające skoku:a) wzwyż (rys. 35),b) wzwyż i jednocześnie wszerz (rys. 35),c) wszerz (rowy).Do skoków wszerz najodpowiedniejsze są rowy naturalne lub sztuczne. Jeżeli środki na to pozwalają, można skonstruować imitację rowu z wodą z nieprzemakalnego brezentu. W czasie treningu nie należy zbyt często stosować tej przeszkody, gdyż konie, jeżeli
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zrozumieją, że to jest tylko woda na brezencie, będą wchodzić do niej zamiast ją przeskakiwać. Poza tym brezent szybko niszczy się. Jest to więc raczej przeszkoda, którą ustawia się tylko podczas zawodów konnych, w wypadku gdy nie można korzystać z naturalnego rowu.
g) —wzim

Rys. 35. Profile zasadnicze przeszkód: a) wzwyż, b) wzwyż i jednocześnie 
wszerz.
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Jeżeli warunki na to pozwalają, dobrze jest mieć do dyspozycji na placu, gdzie się odbywa szkolenie lub w terenie pewną ilość przeszkód stałych, zbudowanych tak, żeby koń nie mógł ich obalać ani też strącać jakiejkolwiek ich części.Trening na takich przeszkodach wyrabia w jeźdźcach odwagę i pewność siebie, a konie zmusza do respektowania przeszkód. Wskazane jest, żeby front przeszkody stałej był dostatecznie długi (co najmniej 8 m) pozwalający na skakanie rojem.Mając do dyspozycji miejsce do budowy stałych przeszkód należy pamiętać o rowach. Jest to bowiem przeszkoda niezbędna, napotykana niemal wszędzie w terenie. Trudno jest dać tu wskazówki, jak mają być kopane i umacniane rowy, gdyż to zależy od rodzaju gleby i środków, którymi dysponuje budujący (rys. 36). Rowy, które będą napełnione wodą, powinny być wybetonowane.Rysunki 37, 38, 39, 40, 41 i 42 podają wzory najczęściej używanych przeszkód stałych.

Rys. 37. Mur z kamieni.

i

Rys. 38. Mur z cegieł. Rys. 39. Płot z drągów
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Rys. 40. Płot pleciony.

Rys. 42. Ten sam bankiet widziany z przeciwnej strony.
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JAZDA W TERENIEWłaściwym celem nauki jazdy konnej jest nabycie umiejętności jazdy w każdym terenie, wykorzystując wszystkie możliwości konia, przy racjonalnym dysponowaniu zasobem jego sił.W czasie nauczania jazdy konnej, jeżeli tylko warunki lokalne na to pozwalają, należy uprzystępnić uczniom wyjazdy w teren. Dla ucznia wyjazdy te są zawsze urozmaiceniem, a jednocześnie pozwalają na praktyczne zastosowanie w terenie nabytych na ujeżdżalni umiejętności. Jazda w terenie wyrabia u jeźdźca pewność dosiadu i swobodne zachowanie się na koniu. Jeżeli instruktor nie może poświęcić na jazdę w terenie całej lekcji, dobrze jest zakończyć jazdę na ujeżdżalni chociażby 10—15 minutowym wyjazdem w teren.Wyjazdy w teren należy stosować już w początkowej fazie nauczania, a mianowicie od chwili, gdy uczniowie zaczynają jeździć na ujeżdżalni luzem, tzn. mają już pewne pojęcie o prowadzeniu konia. Instruktor w zależności od postępów uczniów dobiera w terenie trasy i stosuje odpowiednie chody. Zwiększanie wymagań co do trudności tras i rodzajów chodu powinno być stopniowe i nie powinno wyprzedzać programu nauki na ujeżdżalni.Wyprowadzając zastęp w teren instruktor podaje komendę „za mną — rojem”. Jeźdźcy zastępu podążają za instruktorem w odległości 30—40 kroków za nim, stosując się do chodów i kierunku, w jakim instruktor prowadzi swego konia. Żadnych znaków lub komend podczas jazdy rojem nie podaje się. Zmniejszanie odległości pomiędzy jeźdźcami zastępu a instruktorem nie jest wskazane, gdyż wówczas trudniej jest stosować się do ruchów i kierunku jego konia. Jeźdźcy nie przestrzegają żadnego szyku, jadą niezbyt zwarcie, tak żeby nie przeszkadzać jeden drugiemu. Nie powinni oni wymijać się ani przecinać sobie wzajemnie drogi. Rozrzut koni w grupie nie powinien być zbyt duży, aby głos instruktora mógł łatwo dotrzeć do wszystkich jeźdźców. Przy jeździe rojem nie wolno dopuszczać do wyłamywania poszczególnych jeźdźców z kierunku nadanego przez instruktora, do robienia wolt itp. Przy przechodzeniu przez falistości terenu, przy skokach przez przeszkody terenowe wszyscy jeźdźcy powinni zachować tempo nadane przez instruktora; nikomu nie wolno wysuwać się samodzielnie do przodu ani też pozostawać w tyle. Zastęp jadący poprawnym rojem można porównać do węża w ruchu: każda cząstka jego ciała zawsze pozostaje w tej samej odległości od jego głowy.Na wąskich przejściach środkowi jeźdźcy podążają śladem instruktora, a boczni przytrzymują konie i dołączają w miarę wolnych 
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miejsc. Po wyjściu zastępu na szerszą przestrzeń wszyscy powracają do jazdy rojem.Przy wjazdach jeźdźcy przechodzą do półsiadu, stopień pochylenia tułowia do przodu będzie zależał od stromości wjazdu.Można zezwolić, by jeździec chroniąc się przed ześliznięciem z siodła uchwycił garść grzywy pośrodku szyi konia lub nawet objął ją oburącz. We wszystkich jednak wypadkach trzeba dać koniowi możność swobodnego władania szyją i głową.Na długie pochyłości wjeżdża się stępem. Jeżeli tylko teren na to pozwala, lepiej jest wjeżdżać na pochyłości ukośnie względnie zakosami, żeby w ten sposób zmniejszyć wysiłek konia. Na krótkie strome pochyłości wjeżdża się prostopadle do nich, wykorzystując rozpęd, a więc z kłusa lub galopu (rys. 43 — wjazd).
I

Zjazd pokonywać można stępem, kłusem lub galopem. Wybór chodu zależeć będzie od stopnia przygotowania jeźdźców i koni. Z uczniami nie zaprawionymi w jeździe terenowej zaczynać trzeba od stępa.Zjeżdża się zawsze prostopadle. Zjazd ukośny stosuje się tylko na bardzo łagodnych pochyłościach.Przy zjazdach największą pracę wykonują tylne nogi konia. Żeby ich nie obciążać, jeździec przy zjazdach stale zachowuje pół- siad (rys. 44), a nadając koniowi kierunek i regulując szybkość chodu wodzami stara się działać jak najłagodniej.Zdarza się, że zjeżdżając koń zaczyna zwiększać szybkość, a jeździec chcąc temu przeciwdziałać silnie naciąga wodze. Silne nacią- 
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ganię wodzy usztywnia koniowi szyję i powoduje przemieszczenie większego ciężaru na zad konia. Zad może nie wytrzymać nadmiernego obciążenia, wskutek czego tylne nogi konia usuną się w bok i utracą zdolność hamowania ruchu w dół. Skutek takiego naciągania wodzy jest wręcz odwrotny: koń stacza się jeszcze szybciej, co grozi upadkiem. Dlatego instruktor przechodząc do ćwiczeń zjazdów, powinien wyjaśnić uczniom, że we wszystkich wątpliwych przypadkach bezpieczniej jest tak rozluźnić wodze, żeby koń mógł sam ratować się z niepewnej sytuacji. Jeźdźcy natomiast powinni przeciwdziałać wodzami przy ewentualnych próbach koni uchylenia się od prostopadłego kierunku zjazdu.Podczas zjeżdżania po bardzo stromych pochyłościach lub po stosunkowo łagodnych, lecz w galopie, jeźdźcom trudno jest utrzymać równowagę. W takich przypadkach należy jedną rękę, najlepiej prawą, oprzeć o szyję konia tuż za kłębem. Przy tym, jeżeli prowadzenie konia nie sprawia trudności, obie wodze można ująć lewą ręką. Pewniej jest jednak pozostawić prawą wodzę w ręce prawej ujmując ją bardzo lekko i pogodzić opieranie o szyję z trzymaniem wodzy. Pochyłości tak strome, że koń zmuszony jest ześlizgiwać się na nogach nieruchomych nazywają się ześlizgami.W czasie przebywania terenów bagnistych jedzie się stępem. Jeżeli jeździec zauważy, że koń zaczyna grzęznąć, powinien natychmiast zeskoczyć, przerzucić wodze przez głowę konia i prowadzić go trzymając wodze w ręku.Podczas jazdy po wilgotnym śniegu nabijającym się pod kopyta trzeba jechać w miarę możności kłusem, wówczas śnieg sam wykrusza się spod kopyt.W czasie jazdy po lodzie, jeżeli trwałość jego na to pozwala, w celu zmniejszenia poślizgu najlepiej jest jechać kłusem w najpowolniejszym tempie.Wyszkolenie w jeździe terenowej musimy uzupełnić objaśnieniem, jak należy zachować się w przypadku, gdy jeździec będzie zmuszony płynąć wraz z koniem. Jeżeli nie będzie to niespodziewana kąpiel, pozostawiając wodze przerzucone przez szyję konia, należy okręcić 2—3 razy jedną dokoła drugiej, przez jedną z nich przeciągnąć pasek podgardla uzdy i zapiąć go w zwykły sposób. Uchroni to konia przed zaplątaniem się przednimi nogami w zwisających wodzach. Strzemiona podciąga się do góry jak przy zakończeniu jazdy, a popręg zwalnia się przesuwając zapięcie o jedną dziurkę.Z chwilą gdy koń wchodząc do wody traci grunt pod nogami, jeździec zsuwa się do wody od strony prądu, ujmuje ręką grzywę i zagłębia się w wodzie po brodę.
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Koń zwykle płynie w tę stronę, w którą ma zwróconą głowę. Dlatego chcąc koniowi nadać kierunek, zwracamy jego głowę w odpowiednim kierunku, klepiąc konia wolną ręką po policzku. Kierowanie wodzami jest niebezpieczne, gdyż może spowodować uniesienie głowy konia do góry i utratę równowagi.Jeżeli ma się przepłynąć niewielką przestrzeń, można pozostać w siodle, lecz wówczas należy położyć się na szyi konia obejmując ją oburącz.
PRZEMARSZEPrzemarszem nazywamy przebycie konno dłuższych tras w terenie. W przemarszach odbywanych czy to jako raid konny, czy też jako zwykły przejazd z jednej miejscowości do drugiej, jeździec będzie miał do wypełnienia dwa zadania: oszczędne gospodarowanie siłami konia i przebycie przestrzeni w możliwie najkrótszym czasie.Przed wymarszem jeździec powinien zdać sobie sprawę, czego może żądać od swego konia. Inne wymagania można postawić wierzchowcowi dobrze zaprawionemu, a inne koniowi bez zaprawy; koń krwi szlachetnej reaguje inaczej niż zimnokrwisty stępak, tak samo inne ma możliwości koń młody niż koń w sile wieku itp.Jednostajność chodów męczy konia, należy więc je zmieniać. Jeździec powinien wiedzieć, jakie chody będą odpowiednie dia jego konia. Np. mając konia krwi szlachetnej, dobrze ujeżdżonego i zaprawionego, jeżeli stan dróg i pora nie stoją na przeszkodzie, można stosować stęp, kłus i galop; dla zimnokrwistego zaś stępaka, w dodatku słabo zaprawionego, i kłus może się okazać chodem ponad siły. Przy planowaniu chodów, jakie będą stosowane w przemarszu, należy dobrze orientować się w ich szybkości.Stęp, którego normalna szybkość wynosi 10 minut na kilometr, bez żadnej szkody dla konia może być przyspieszony, jeżeli możliwości konia na to pozwalają.Szybkość kłusa nie powinna przekraczać 5 min/km. Jeżeli chcemy przyspieszyć przemarsz, możemy przedłużyć nawroty kłusa, lecz nigdy nie należy zwiększać jego szybkości.W galopie osiąga się szybkość 3 min. 20 sek/km. W przemarszach rzadko można stosować galop w nawrotach równomiernych, gdyż wprowadzanie galopu jest ściśle zależne od odpowiedniego podłoża. W nocy galopu należy unikać.Niżej podane wzory równomiernego rozplanowania chodów nie są stałe i można je zmieniać zależnie od okoliczności, długości przemarszu, jakości konia itp.

63



Długość 
jednego 
nawrotu 
w km

Planowanie 
kolejności 

chodów

Odległość 
przebyta w 
każdym z 

chodów 
w km

Czas trwania 
każdego z chodów

min. sek.

Razem zużyto 
czasu

min. sek.

8

Stęp
Kłus
Stęp
Kłus
Stęp

2
1
2
1
2

20
5

20
5

20

70

8
Stęp 
Kłus 
Stęp 
Kłus

2
2
2
2

20
10
20
10

60

8

Stęp 
Kłus 
Stęp 
Kłus 
Stęp 
Kłus 
Stęp 
Kłus

1
1
1
1
1
1
1
1

10
5

10
5

10
5

10
5

60

9

Stęp 
Kłus
Stęp 
Galop
Stęp 
Kłus
Stęp

1
2
1
1
1
2
1

10
10
10
3 20

10
10
10

63 20

9

Stęp 
Kłus 
Stęp
Kłus 
Stęp
Kłus

1
2
1
2
1
2

10
10
10
10
10
10

60

10

Stęp 
Kłus
Stęp 
Galop
Stęp 
Kłus

• 1
3
1
1
1
3

10
15
10
3 20

10
15

63 20

11

Stęp 
Kłus
Stęp 
Galop
Stęp 
Kłus

1
4
0,5
1
0,5
4

10
20
i 20

5
20

63 20

64



■ Ponadto w przemarszach należy pamiętać że:a) w kłusie zmienia się nogę po każdym kilometrze;b) po pierwszych 1—3 km sprawdza się i w miarę potrzeby dociąga popręgi;c) co l‘/2—2 godziny robi się odpoczynki 5—40 minutowe;d) w nawrotach stępa lepiej prowadzić konia w ręku niż pozostawać w siodle;e) przy przemarszach wykonywanych wyłącznie w stępie, po każdej godzinie należy zsiąść z konia i prowadzić go w ręku co najmniej na odcinku 1 km;f) należy wybierać teren miękki, ale nie grząski jak np. głęboki piasek; nie jedzie się środkiem szos, lecz trzyma się ich brzegów; w nieodpowiednim terenie chwilowo należy rezygnować z zaplanowanego chodu i przejść do chodu odpowiadającego danemu odcinkowi terenu;g) ostatni kilometr przed dłuższym odpoczynkiem prowadzi się konia w ręku, popuszczając przed tym popręgi;h) szczególnie w dni upalne nie opuszcza się okazji do napojenia konia, przy czym należy pamiętać, że można poić konia nawet spoconego, ale pod warunkiem, że bezpośrednio po napojeniu przejdzie on 1—2 km w chodzie nie niższym od kłusa.W książce niniejszej starałem się podać tylko zasadnicze wiadomości i wskazania dotyczące nauczania jazdy konnej. Materiał w niej zawarty ułatwi prowadzenie pracy instruktorom, uczniom zaś umożliwi po opanowaniu omówionych w książce ćwiczeń i umiejętności, zarówno zdawanie norm na SPO, jak i branie udziału w zawodach konnych.



ZESTAW ĆWICZEŃ I NORM BSPO STOPNIA MŁODOCIANEGO 
KAT. WIEKU 15-16 LAT W JEŹDZIE KONNEJ

B. Ćwiczenia do wyboru 
Grupa II

Dziewczęta Chłopcy
zwykła wybitna zwykła wybitna

Normy

Prowadzenie ko
nia stępem,kłusem 
(normalnym) na li
niach prostych ze 
zmianą kierunku.

Prowadzenie konia 
stępem, kłusem 
(normalnym) i ga
lopem na liniach 
prostych. Zmiany 
kierunku w stępie 
1 w kłusie.

Prowadzenie konia 
stępem, kłusem 
(normalnym) 1 ga
lopem na liniach 
prostych. Zmiany 
kierunku w stępie 
1 w kłusie.

Poprawny .dosiad 
Prowadzenie konia 
stępem, kłusem 
(normalnym) i ga
lopem na liniach 
prostych ze zmianą 
kierunku.

Każdy uczestnik stający do próby z jazdy konnej winien wykazać się 
umiejętnością prawidłowego okiełznania i osiodłania.

ZESTAW ĆWICZEŃ I NORM SPO STOPNIA I 
W JEŹDZIE KONNEJ

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W KAT. WIEKU 17-35 LAT 
I OD 36 LAT WZWYŻ

B. Ćwiczenia dowyboru 
Grupa II

Kobiety Mężczyźni
17-35 lat od 36 lat wzwyż 17-35 lat od 36 lat wzwyż

Norm y
Prowadzenie konia 
stępem, kłusem 
(normalnym), ga
lopem na liniach 
prostych. Zmiany 
kierunku w stępie 
i kłusie. Półwolty 
stępem.

Prowadzenie konia 
stępem, kłusem 
(normalnym), ga
lopem na liniach 
prostych. Zmiany 
kierunku, półwolty 
i wolty w stępie 
1 kłusie.

Prowadzenie konia 
stępem, kłusem 
(normalnym), ga
lopem. Zmiany 
kierunku, wolty 
i półwolty stępem 
i kłusem.

Prowadzenie konia 
stępem, Kłusem 
(normalnym), ga
lopem. Zmiany 
kierunku, wolty 
1 półwolty stępem 
1 kłusem.

Każdy uczestnik stający do próby z jazdy konnej winien wykazać się 
umiejętnością prawidłowego okiełznania i osiodłania konia oraz 

posiadać poprawny dosiad.



zestaw Ćwiczeń i norm spo stopnia ii w jeździe konnej
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W KAT. WIEKU 17—35 LAT I OD 36 LAT WZWYŻ 

B. Ćwiczenia do wyboru
Grupa II

Kobiety Mężczyźni

17—35 lat od 36 lat 17—35 lat od 36 lat
wzwyż wzwyż

zwykła wybitna zwykła zwykła wybitna zwykła

N o r m y

Poprawny dosiad. 
Prowadzenie konia 
stępem, Musem 
(normalnym), galo
pem. Zmiany kie
runku. Pólwolty 
i wolty stępem i 
Musem.

Poprawny dosiad. 
Prowadzenie konia 
stępem, Musem 
(normalnym), ga
lopem. Zmiany kie
runku. Pólwolty i 
wolty stępem i kłu
sem. Pokonanie po
jedynczych przesz
kód (3) wysokości 
50 cm.

Poprawny dosiad. 
Prowadzenie konia 
stępem, kłusem 
(normalnym), galo
pem. Zmiany kie
runku. Przechodze
nie przez 3 drągi 
leżące pojedynczo 
na ziemi. Pólwolty 
wolty, stępem, Mu
sem.

Poprawny dosiad. 
Prowadzenie konia 
stępem, Musem 
(normalnym), galo
pem. Zmiany kie
runku. Półwolty 1 
wolty stępem i 
kłusem. Pokonanie 
pojedynczych prze
szkód (3) wysokości 
50 cm.

U dział w zawodach 
w skokach przez 
przeszkody lub w 
raldzie albo gonit
wie ewent. w bie
gu na przełaj, 
zorganizowanych 
przez Sekcję Jeź
dziecką Zrzeszenia 
Sport. 1 zakończe
nie danej próby tzn. 
przebycie jej od 
startu do celow
nika.

Poprawny dosiad. 
Prowadzenie stę
pem, kłusem (nor
malnym), galopem. 
Zmiany kierunku. 
Półwolty i wo 
stępem i Musem. 
Pokonanie poje
dynczych przesz
kód (3) wysokości 
50 cm.

Każdy uczestnik stający do próby winien wykazać się umiejętnością prawidłowego 
okiełznania i osiodłania konia.
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