
Klasyczna szkoła jazdy konnej

DOSIAD
Są dwa podstawowe rodzaje dosiadu – UJEŻDŻENIOWY i PÓŁSIAD. Oczywiście można tu dorzucić dosiad 
stiplowy i wyścigowy. Ten pierwszy stosuje się w WKKW na odcinku steeple’a (szybki bieg z przeszkodami), 
drugi na torach wyścigowych. Pewnie kojarzycie te krótkie strzemionka i jeźdźca uniesionego tyłkiem nad 
koniem, który swobodnie galopuje sobie pod spodem. Ponieważ prowadzę bloga opierając się na własnym 
doświadczeniu i obserwacji moich uczniów i koni, to nie ma sensu bym zagłębiała się w temat, którego nie 
znam ani ja, ani moje konie, ani moi klienci. A więc dwa rodzaje dosiadu, stosowane najczęściej: 

DOSIAD PODSTAWOWY  tzw. UJEŻDŻENIOWY

Jeździec siedzi w siodle opierając się na trzech punktach: kości łonowej i dwóch kościach kulszowych. 
Ciężar rozkłada się więc na uda i oba pośladki. Siedzi się w najgłębszym punkcie siodła, prosto. Przez 
sylwetkę jeźdźca można by poprowadzić linię pionową przechodzącą przez ucho, bark (ramię), staw 
skokowy (czyli powiedzmy okolice pięty). 



Rozkładając ten dosiad na czynniki pierwsze zwróćcie uwagę na:

•głowa  prosto,  wzrok  skierowany  do  przodu  ponad  uszami  konia.  Nie  patrz  w  dół  –  mimowolnie  i

bezwiednie pochylisz się wtedy w siodle. Patrz tam, gdzie chcesz jechać.

•łokcie przylegają lekko do tułowia. Nie przyciskaj ich kurczowo do boków, bo będziesz usztywniony. Nie

odstawiaj łokci, bo trudno Ci będzie operować rękoma, w których masz przecież wodze. A poza tym,

jazda konna to nie zabawa „w kaczuchy” – nie wyglądaj na koniu jak cymbał. To szlachetne zwierzę, nie

rób mu obciachu.

•Dłonie są swobodne, lekko zamknięte w pięść.

•Miednica musi poddawać się ruchowi konia. To znaczy, że ma się kołysać w takt końskiego chodu.

Fachowo mówiąc  –  otwierasz  i  zmykasz  stawy  biodrowe.  Wyjaśniałam i  opisywałam trochę,  jak  to

wygląda, przy okazji wpisu o paradach i półparadach.

•Tułów jest wyprostowany, nie garbić się i nie pochylać do przodu! Nie można też prostować się na siłę,

robić tzw. wklęsłego krzyża, bo to usztywnia cały dosiad. Chciałam być taka hiperpoprawna na kursie

instruktorskim i pamiętam, jak trener rozdarł się na całą ujeżdżalnię: „Anka, nie przeginaj się w krzyżu,

jak źrebna kobyła!” Obciach. Siedź prosto i swobodnie, nic na siłę. Dosiad ma być rozluźniony.

•Stopa leży w strzemieniu oparta na najszerszym miejscu, tuż za palcami. Nie łap strzemienia samymi

palcami – nie jesteś szympansem, choć nasze DNA pokrywa się szympansim w 98%. Te dwa procent to

między innymi mało chwytne palce u stóp. Nie wsuwaj też nogi za głęboko – to niebezpieczne. Noga

może wpaść za głęboko, a w skrajnym przypadku (upadek z konia) zaklinować się w strzemieniu. Staw

skokowy nogi sprężynuje, pracuje podczas ruchu. To Twój amortyzator wstrząsów, korzystaj.

•Kolana płasko przylegają do siodła.  Leżą swobodnie – nie dociskaj  ich na siłę,  bo włączysz pracę

mięśni-przywodzicieli  ud,  a wtedy niemożliwe jest  siedzenie głęboko w siodle,  wysuniesz się z tego

punktu i uniesiesz. Ułani jeździli tak, ze można było wsunąć pomiędzy ich kolano, a poduszkę siodła

kartkę papieru.  Po godzinnej  jeździe  w terenie  ta  kartka nadal  tam była.  Wygrałam sporo kasy od

klientów wsuwając im pod kolano banknot – gdy wypadł,  był  mój.  Trochę dorobiłam w sezonie tym

sposobem, ale to po prostu oszustwo. Ja sama utrzymam pod kolanem zeszyt, ale nie płaską karteczkę.

Nie dociskaj kolan! W siodle masz siedzieć głęboko, oparty na udach i pośladkach, a nie kolanach.

•Kolana są lekko ugięte. To, jak bardzo ugięte, reguluje długość strzemienia. Za długie strzemiona mogą

powodować dosiad widłowy; za krótkie są z kolei powodem powstania tzw. dosiadu fotelowego.

http://czubajka.pl/2013/09/parada-i-polparada-umiesz-paradowac-jak-na-paradzie-paradnym-krokiem/


PÓŁSIAD

Stosowany jest w celu odciążenia końskiego grzbietu. Przydaje się to na przykład w pracy z młodymi końmi, 
które maja jeszcze niewyćwiczone mięśnie lub podczas skoków przez przeszkody czy swobodnego galopu 
w terenie. Dla prawidłowego półsiadu należy skrócić strzemiona – o 2-3 dziurki na galop w terenie lub nawet 
4-5 do treningu skokowego.
ciężar jeźdźca przeniesiony jest na strzemiona; z pośladków na kolano i staw skokowy.  Nadal jednak 
pozostajesz blisko siodła. Nie wystawiaj kupra w górę, trzymaj pośladki przy siodle.

•lekkie pochylenie w przód, które polega na zgięciu się w biodrach, a nie zgarbieniu pleców! Plecy 

pozostają proste.

•łydka nie może uciekać do tyłu, leży nadal za popręgiem, a nie na zadzie.

•staw skokowy mocno sprężynuje. Nie usztywniaj nóg w strzemionach, teraz Twój ciężar leży na nich, 

amortyzuj.

Błędy pósiadu

Pomoce Jeździeckie



 Naturalne pomoce jeździeckie
Naturalnymi pomocami jeździeckimi nazywamy stosowanie:

•dosiadu czyli balansu ciała i oddziaływania na grzbiet konia;

•łydek wywierających nacisk na boki konia;

•rąk działających poprzez wodze i kiełzno na żuchwę konia;

•głosu jeźdźca używanego rzadko, jako sygnał wspomagający. 

Dodatkowe (sztuczne) pomoce jeździeckie
Sztucznymi pomocami są palcat i ostrogi, które mają wzmocnić działanie jeźdźca wpływając pobudzająco na
stan emocjonalny konia. Pomocy tych używa się do wspomożenia pomocy naturalnych, zwłaszcza działania 
łydek i tylko do chwili, gdy koń zareaguje na dawany mu sygnał.

Stosowanie pomocy jeździeckich

Harmonijne użycie pomocy jeździeckich wymaga wielu lat praktyki oraz tzw. wyczucia jeździeckiego. 
Wyczucie jeździeckie polega na odczuwaniu skali i skuteczności stosowanych pomocy. Instruktorzy 
i trenerzy w toku szkolenia pomagają wykształcić wyczucie jeździeckie u jeźdźców. Właściwe używanie 
pomocy jeździeckich przez instruktorów i trenerów prowadzi także do wyszkolenia konia. 

Jeździec może wodzą
ustępować (oddawać)
wstrzymywać
przytrzymywać
ograniczać
wskazywać kierunek w bok

Półparada 
Jest przygotowaniem konia do wykonania określonego zadania, to tak jakby powiedzieć koniowi “uwaga”. 
Półparadę wykonuje się działając popędzająco łydkami oraz dosiadem przy naprzemiennym przytrzymaniu i 
odpuszczeniu wodzy. Półparada jest krótkim działaniem łydek i dosiadu oraz ułamek sekundy później 
przytrzymującej wodzy, po czym wodza natychmiast ustępuje przy najmniejszej reakcji konia. W razie 
potrzeby stosuje się serie krótkich półparad, które wykonuje się w rytm ruchu konia. Pólparada trwa krótko - 
ułamek sekundy, jeśli nie uzyskujemy pożądanego efektu, to ją ponawiamy.
Aktywne działanie łydek i dosiadu nadaje koniowi impuls i pozwala mu wejść mocniej na wodze. Nie wolno 
działać wodzami zbyt mocno i do tyłu, gdyż blokuje to podstawienie zadu, co jest celem półparady. 
Półparadę na łuku stosuje się jednostronnie zewnętrzną wodzą, lecz należy pamiętać o zginającym działaniu
łydek i dosiadu.

Pełna parada
Seria półparad prowadzi do parady, czyli zatrzymania. Pomoce do zatrzymania są takie same, jak do 
półparady, lecz zatrzymanie uzyskuje się przez zamknięcie ręki na moment, w którym ma nastąpić 
zatrzymanie. Gdy koń zatrzyma się, należy rękę nieco otworzyć, by nie “odbił się od wędzidła” i nie cofnął, 
czy odstawił tylnej nogi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trener
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostroga_(je%C5%BAdziectwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palcat_(je%C5%BAdziectwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kie%C5%82zno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodze
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ydka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dosiad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naturalne_pomoce_je%C5%BAdzieckie


Ustawienie
Ustawienie oznacza że koń lekko skręca głowę w bok w stawach łączących głowę z szyją, czyli w 
"potylicy". Szyja w ustawieniu jest tylko nieznacznie wygięta. Pozostała część osi podłużnej konia 
jest prosta i nie bierze udziału w ustawieniu. 

Zgięcie
Pod pojęciem zgięcia należy rozumieć wygięcie całego ciała konia na jego osi podłużnej. W efekcie 
ciało zgiętego konia widziane z góry stanowi wycinek łuku, po którym zwierzę się porusza. 



Chody
Stęp to czterotaktowy najwolniejszy chód konia. Wydawało by się, że najprostszy … a jednak w zawodach 
ujeżdżeniowych chody w stępie punktowane są podwójnie. W stepie zawsze słychać cztery uderzenia kopyt 
o ziemię. Jeżeli stęp zaczyna się od lewej tylnej kończyny to następnie jest lewa przednia następnie prawa 
tylna i na końcu prawa przednia itd. Przeciętna prędkość konia w stępie to około 6 km/godzinę. Wyróżniamy 
cztery rodzaje stępa:

Stęp pośredni (inaczej roboczy) – jest to wolny stęp. Koń kroczy energicznie choć spokojnie. Kroki konia 
są wyraźnie zaznaczone, a ślady tylnych kopyt nieco przekreślają ślady przednich. W tym stepie jeździec ma
dobry kontakt z koniem na wodzy.
Stęp zebrany – W stepie zebranym praca kopyt jest dynamiczna, krok krótszy niż w stępie pośrednim ale za
to bardzo doniosły. Ślady tylnych kopyt nie sięgają przednich lub je pokrywają. Koń ma zaokrągloną głowę, 
nogi podnoszone są wysoko, jeździec ma lekki kontakt na wodzy.
Stęp wyciągnięty – Stęp z maksymalnie wyciągniętym krokiem, ślady tylnych kopyt wyraźnie przekraczają 
ślady przednich. Postawa konia jest lekko wydłużona, jeździec pozostaje w lekkim kontakcie na wodzy.
Stęp swobodny –  przeważnie kojarzony ze stepem na długiej wodzy, wykorzystywany przez jeźdźców 
podczas przerw w pracy. Koń może swobodnie wyciągnąć i obniżyć szyję.

Kłus to dwutaktowy ruch konia. W tym ruchu kończyny parami naprzemiennie odbijają się od ziemi – prawa 
przednia razem lewą tylną itd. Prędkość konia w kłusie to około 10-15 km/godz. Istnieją cztery rodzaje kłusa.

Kłus roboczy – naturalny kłus konia, porusza się on regularnie, rytmicznie i bez specjalnego wysiłku.
Kłus pośredni – nieznacznie szybszy od kłusa roboczego, koń jest bardziej wydłużony.
Kłus wyciągnięty – jest to rodzaj kłusa wykonywanego wyłącznie na ujeżdżalni, po każdym kroku koń 
maksymalnie wyciąga kończyny.
Kłus zebrany – kroki konia są mniej obszerne niż w kłusie wyciągniętym, ale bardziej sprężyste i dostojne. 
Koń ma uniesioną zaokrągloną szyję.

Galop to trzytaktowy ruch konia. Każdy kto marzy o jeździe konnej marzy o galopie. Jeden krok nazwany jest
foule (z jez. Francuskiego). Zdecydowanie wygodniejszy do jazdy niż kłus. W zależności od tego, która para 
kończyn wysuwa się bardziej do przodu rozróżniamy galop na prawą i na lewą nogę. Zazwyczaj koń 
galopuje na nogę odpowiadającą ruchowi, tj. przy jeździe w lewo koń galopuje na lewą nogę. Jest to dla 
niego naturalne. Jeżeli w takiej sytuacji koń będzie galopował na nogę prawą to mamy do czynienia z 
kontrgalopem. Przy galopie w lewo koń najpierw stawia prawą tylną nogę, potem lewą tylną i prawą przednią
a następnie lewa przednią. Wyróżniamy poniższe rodzaje galopu:

Galop roboczy – jest to galop w naturalnym rytmie konia i w jego pełnej równowadze. Jest on równomierny i
rytmiczny. W ujeżdżeniu jest najczęściej wykorzystywany przez jeźdźców do wykonywania figur na 
czworoboku.
Galop pośredni – jest to galop, który zmusza konia do mocniejszej pracy grzbietem, foule jest dłuższe niż w
galopie roboczym
Galop zebrany – jest to galop zwolniony do minimum, mamy wrażenie, że koń odbija się jak piłeczka. Foule 
jest krótkie. Szyja jest wygięta i wysoko podniesiona. Galop zebrany jest galopem wytrenowanym, który 
wymaga od konia elastyczności. Galop zebrany mocno obciąża stawy skokowe, więc jego stosowanie 
powinno być ograniczone.
Galop wyciągnięty – ruchy bardziej wyciągnięte niż w galopie pośrednim, koń wydłuża się tyle na ile 
pozwala mu budowa ciała.
Cwał – jest to najszybsza odmiana galopu, ale charakteryzuje się czterotaktowym rytmem, a nie trzy jak 
galop opisany powyżej. Koń stawia nogi w kolejności – lewa tylna, prawa tylna, lewa przednia, prawa 
przednia (lub odwrotnie) – a następnie następuje faza lotu, podczas której wszystkie nogi konia znajdują się 
w powietrzu. Najszybsze konie świata cwałują z prędkością dochodzącą do nawet 60 km/godz. 



Inochód  – naturalny sposób poruszania się niektórych ssaków kopytnych i psowatych polegający 
na unoszeniu jednocześnie obu kończyn z jednej strony ciała, np. lewej przedniej i lewej tylnej, a 
następnie prawej przedniej i prawej tylnej. W chodzie tym, podobnie jak w kłusie, słychać dwa takty.

Inochód zaliczany jest do chodu dwutaktowego konia. Niektóre konie - np. rasa Paso Fino poruszają 
się w ten sposób naturalnie niezależnie od prędkości. W polskich hodowlach konie chodzące 
inochodem zdarzają się bardzo rzadko.

Ten rodzaj chodu obserwuje się też np. u wielbłądów, żyraf i zwierząt drapieżnych, takich jak wilk 
grzywiasty, oraz niektórych ras psów

Szeregi
koziołki

odstęp na stępa około 0,80 cm
odstęp na kłus około 1,30 cm
odstęp na galop około 3,00 m

Szeregi - odległości między przeszkodami
1 foule: 7 - 8 metrów

2 foule: 10 - 11 metrów
linie na 3 foule: 14 - 15 metrów

linie na 4 foule: 17,50 - 18 metrów
linie na 5 foule: 21 - 22 metry

linie na 6 foule: 24,50 - 25,50 metra



Skoki przez przeszkody – olimpijska konkurencja jeździectwa, jedna z siedmiu wspieranych 
przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI). W konkurencji tej, koń i jeździec pokonują przeszkody 
ustawione na torze zwanym parkurem z jak najmniejszą liczbą błędów.

Konkursy – zasady ogólne
Celem zawodów jest sprawdzenie umiejętności, dokładności i wytrenowania konia skaczącego pod 
jeźdźcem. Konkurencja polega na tym, że na parkurze ustawia się kilka lub kilkanaście przeszkód, które koń 
wraz ze swym jeźdźcem musi pokonać w określonej kolejności i czasie, z jak najmniejszą liczbą zrzutek i 
przypadków nieposłuszeństwa konia. Za każdy błąd para koń i jeździec otrzymuje punkty karne. Zwycięża 
ten, kto zgromadził jak najmniejszą liczbę punktów karnych, a w przypadku wyrównanego wyniku, ten kto 
pokona tor w krótszym czasie. Istnieje wiele rodzajów konkursów: w niektórych zwycięzcy wyłaniani są w 
dogrywkach; są też konkursy pozwalające na zbieranie punktów bonifikacyjnych oraz takie, w których 
priorytetowy jest czas przejazdu. Kobiety współzawodniczą z mężczyznami.

Istnieje wiele rodzajów przeszkód, a te najczęściej spotykane to: stacjonata, okser, triplebarre, mur, oraz rów
z wodą. W zależności od klasy i rodzaju konkursu, na parkurze ustawionych jest od 8 do 13 przeszkód – 
pojedynczych lub wchodzących w skład kombinacji, czyli tzw. szeregów. Przeszkody są ponumerowane 
zgodnie z kolejnością pokonywania; wyjątek stanowią niektóre konkursy specjalne. Dodatkowo, linia startu i 
mety, przeszkody oraz przejazdy obowiązkowe oznaczane są chorągiewkami białymi i czerwonymi. 
Zawodnik musi pokonać te części toru pomiędzy chorągiewkami, mijając czerwone po swojej prawej, a białe 
po lewej stronie.

Punktacja

Najczęściej podstawą w ocenianiu zawodników jest najmniejsza liczba błędów oraz czas przebiegu. Do 
błędów zalicza się (w konkursach do wysokości 125 cm czyli do klasy N1 włącznie):[4]

•strącenie przeszkody: 4 punkty karne
•pierwsze nieposłuszeństwo konia: 4 punkty karne
•drugie nieposłuszeństwo konia: 8 punktów karnych
•trzecie nieposłuszeństwo konia: eliminacja

•przekroczenie normy czasu: za każde rozpoczęte 4 sekundy – 1 punkt karny, w rozgrywkach za każdą 

rozpoczętą sekundę – 1 punkt karny (punkty karne mogą mieć wartości ułamkowe)
•dwukrotne przekroczenie normy czasu: eliminacja
•upadek jeźdźca lub jeźdźca i konia: eliminacja
•pomylenie trasy przebiegu: eliminacja
•pomoc niedozwolona: eliminacja
•nadużywanie pomocy jeździeckich; bicie konia często kończy się dyskwalifikacją
W konkursach od 130 cm włącznie (klasa C i powyżej oraz międzynarodowe zawody FEI) dopuszczalne jest 
tylko jedno nieposłuszeństwo konia; drugie powoduje eliminację z konkursu.

Eliminacja różni się od dyskwalifikacji podstawami do jej stosowania oraz tym, że dotyczy tylko jednego 
konkursu i niemożności jego kontynuowania. Dyskwalifikacja może natomiast dotyczyć całych zawodów i 
wszystkich rozgrywanych w ich ramach konkursów.

Klasy konkursów

W Polsce obowiązują następujące klasy konkursów określone między innymi maksymalną wysokością 
przeszkód:

•mini LL – 60 cm.
•LL – do 90 cm

https://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%82amek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekunda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_przez_przeszkody#cite_note-pzj.skoki.przepisy-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_(je%C5%BAdziectwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3w_z_wod%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3w_z_wod%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_(je%C5%BAdziectwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Triplebarre
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okser
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stacjonata
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99%C5%BCczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobieta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepos%C5%82usze%C5%84stwo_konia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrzutka_(je%C5%BAdziectwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parkur
https://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BAdziec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Federacja_Je%C5%BAdziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BAdziectwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie


•L – 100 cm; L1 – 105 cm
•P – 110 cm; P1 – 115 cm
•N – 120 cm; N1 – 125 cm
•C – 130 cm; C1 – 135 cm
•CC – 140 cm; CC1 – 145 cm
•CS – 150 cm; CS1 – 155 cm
Co najmniej 50% przeszkód musi mieć wymiar odpowiadający klasie konkursu. Pozostałe przeszkody mogą 
być o 5 cm wyższe lub niższe.

W niektórych konkursach (potęgi skoku, 6 barier) przeszkody mogą mieć nawet ponad 2 metry wysokości.

Zawody

Najważniejszą imprezą sportową w skokach przez przeszkody jest letnia olimpiada (rozgrywana 
od 1900 roku), mistrzostwa świata (rozgrywane od 1957 roku), Puchar Świata, a także mistrzostwa 
kontynentów i regionów.

Puchar Narodów

Reprezentacje narodowe każdego roku walczą w seriach konkursów o Puchar Narodów. Zawody te są 
rozgrywane podczas Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów Konnych (CSIO). W konkursie z każdej 
drużyny narodowej startuje po czterech jeźdźców, a w końcowej klasyfikacji odrzuca się najsłabszy wynik. 
Drużyny złożone z kilku par koń – jeździec biorą także udział w sztafetach.

Konkursy skoków

Konkursy w skokach przez przeszkody rozgrywane są na różnych zasadach, a podczas jednych zawodów 
organizuje się często kilka lub kilkanaście konkursów. Różnorodność torów przeszkód i stopnia trudności 
stanowią o atrakcyjności zawodów z perspektywy widzów oraz o zainteresowaniu zawodników. Techniczne i 
prawne warunki uczestnictwa w konkursach są jednakowe dla wszystkich uczestników.

W zawodach obowiązuje limit startów dla konia, który wynosi 2 starty dziennie (w zawodach trwających 3 dni
i więcej, od 3 dnia włącznie – tylko 1 start). Start konia w 2 nawrocie konkursu dwunawrotowego jest 
wykorzystaniem limitu.

Istnieje wiele rodzajów konkursów w skokach przez przeszkody, organizowanych na różnych zasadach. 
Należą do nich m.in.:

Konkurs zwykły

Konkurs zwykły – zawodnicy z jednakową liczbą punktów karnych klasyfikowani są według czasu przejazdu -
wygrywa zawodnik który uzyskał najkrótszy czas przejazdu.

Konkurs dokładności

Konkurs dokładności ma założoną normę czasu, ale o miejscu w klasyfikacji decyduje nie czas, a liczba 
punktów karnych zgromadzonych podczas przejazdu. Jeźdźcy, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów 
karnych zajmują miejsca ex aequo. Aby wyłonić zwycięzcę, przeprowadza się rozgrywkę na zasadzie 
konkursu zwykłego. Lub losowanie miejsc.

Konkurs szybkości

Konkurs na szybkość to konkurs sędziowany według tabeli punktacji C. Polega ona na tym, że popełnione 
błędy są przeliczane na karne sekundy i dodawane do czasu przejazdu, a nieposłuszeństwa konia (pierwsze
lub drugie) skutkują jedynie odpowiednio dłuższym czasem przejazdu. Konkursem takim jest np. konkurs 
myśliwski, w którym dodatkowo jeździec sam wybiera trasę przejazdu.
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Konkurs dwunawrotowy

Konkurs składa się z dwóch nawrotów, które zawodnik musi pokonać dosiadając tego samego konia. Tory 
przeszkód mogą być identyczne lub różnić się w poszczególnych nawrotach. W zależności od ustaleń 
danych zawodów, w drugim nawrocie uczestniczą wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli nawrót pierwszy, lub 
też ich część (nie mniej niż 25% i wszyscy, którzy ukończyli pierwszy nawrót bezbłędnie). Zwycięzców 
wyłania się zgodnie z punktami karnymi i czasem uzyskanym w rozgrywce.

Konkurs dwufazowy

Konkurs ten jest rozgrywany w dwóch fazach, następujących bezpośrednio po sobie. Linia mety pierwszej 
fazy (7 do 9 przeszkód) jest jednocześnie linią startu drugiej fazy (4 do 6 przeszkód). Po zakończeniu 
pierwszej fazy, przejazd kontynuują w drugiej fazie jedynie ci zawodnicy, którzy pokonali pierwszą 
bezbłędnie i w normie czasu. Każda z faz może być organizowana na zasadach różnych konkursów (np. 
dokładności i zwykłego lub dokładności i szybkości).

Konkurs potęgi skoków

Konkurs potęgi skoków polega na pokonywaniu coraz wyższych przeszkód, sięgających nawet ponad dwa 
metry (minimum 140 cm). Rekord należy do Chilijczyka Alberta Larraguibela na koniu Huaso w 1949 roku i 
wynosi 247cm.

Sztafeta

W sztafetach współzawodniczą zespoły złożone z 2 albo 3 zawodników, którzy razem wjeżdżają na parkur. 
Zawodnicy kolejno rozpoczynają przejazdy, a czas przejazdu wszystkich jest liczony wspólnie. Eliminacja 
jednego członka powoduje eliminację całego zespołu. Istnieje kilka wersji tego konkursu.

Konkursy z Jokerem

Konkurs o wzrastającym stopniu trudności

Konkurs odbywa się na 6, 8 lub 10 przeszkodach. Za każdą kolejną poprawnie pokonaną przeszkodę 
otrzymuje się wzrastającą liczbę punktów (za przeszkodę nr 1: 1pkt, nr 2: 2 pkt itd.). Suma powinna wynosić 
odpowiednio (w zależności od liczby przeszkód): 21, 36 lub 55 punktów. Nie przyznaje się punktów za 
strąconą przeszkodę. Narastająca trudność przeszkód wynika nie tylko z wysokości i szerokości, lecz także 
z ich umieszczenia na torze. Ostatnią przeszkodę jeździec może wybrać pomiędzy ostatnią typowo 
punktowaną przeszkodą lub Jokerem – przeszkodą dużo trudniejszą, lecz dwukrotnie wyżej punktowaną np. 
typowo pkt przeszkoda ma 8 to Joker będzie miał 16 itd. Jednakże w przypadku strącenia jokera, jego 
wartość jest odejmowana od wyniku. Konkurs ten może być rozgrywany na zasadach konkursu zwykłego, 
dokładności z rozgrywką lub zwykłego z rozgrywką dla zawodników o tym samym wyniku punktowym

Konkurs z wyboru przeszkód

W konkursie tym, każda przeszkoda jest oznaczona tabliczką, wskazującą ile punktów bonifikacyjnych daje 
jej pokonanie (od 10 do 120 punktów). Punktacja zależy od trudności przeszkody, a każda z przeszkód musi 
mieć taką budowę, która umożliwia przeskoczenie jej z obydwu stron. Jeździec pokonuje przeszkody w 
dowolnej kolejności (każdą może dwukrotnie). Na torze może pojawić się przeszkoda zwana Jokerem – 
trudniejsza i jako jedyna nagradzana 200 punktami. Wygrywa ten, kto w określonym czasie uzbiera najwięcej
punktów. 

Zrzutka powoduje, że punkty nie są przyznawane, a przeszkoda nie jest odbudowywana i nie jest możliwe 
zdobycie punktów za jej ponowne pokonanie. Zrzutka Jokera powoduje utratę 200 punktów. Upadek 
powoduje zakończenie przebiegu, ale zebrane punkty nie przepadają. Nieposłuszeństwa konia skutkują 
utratą czasu i zebraniem mniejszej liczby punktów bonifikacyjnych.

Jeździectwo – termin określający wszystkie konkurencje sportów konnych wraz z powożeniem.

Do sportów konnych, uznanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką, zaliczamy:

•ujeżdżenie
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•skoki przez przeszkody

•wszechstronny konkurs konia wierzchowego (WKKW)

•powożenie

•woltyżerkę

•rajdy długodystansowe

•reining

Ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, WKKW należą do konkurencji olimpijskich.

W oznaczeniach międzynarodowych stosuje się następujące symbole:

•D (Dressage) – ujeżdżenie
•H (Hippiques) – zawody konne
•S (Saut d'obstacles) – skoki przez przeszkody
•C (Concours complet) – WKKW
•V (Voltige) – woltyżerka
•A (Attelage) – powożenie
Polskie oznakowanie:

•A – ujeżdżenie
•B – skoki przez przeszkody
•C – WKKW – wszechstronny konkurs konia wierzchowego
•D – powożenie
•E – woltyżerka
•F – rajdy długodystansowe
Ranga zawodów:

•MP – Mistrzostwa Polski
•ZR – regionalne
•ZT – towarzyskie
•I – międzynarodowe
•A – przyjaźni

Wolta – jeździecka figura ujeżdżeniowa, w trakcie której jeździec siedząc w pełnym siadzie wykonuje 

wraz z koniem okrąg. Figura ta może być wykonana we wszystkich chodach konia (oprócz cwału). Wolty 
jako figury ujeżdżeniowe mają średnicę 6, 8 lub 10 metrów; jeśli jest ona większa niż 10 metrów, stosuje się 
nazwę koło, podając jego średnicę

Wolty i koła mogą składać się na figurę jeździecką zwaną ósemką. Ósemka polega na wykonaniu dwóch 
stycznych do siebie wolt lub kół, ze zmianą kierunku jazdy pomiędzy nimi

Wolty polecane są m.in. do pracy z młodymi i "sztywnymi" końmi, jako że zgięcie boczne wykonywane przy 
tej figurze nie pozwala koniowi biec zbyt szybko, przez co uspokaja go i pozwala mu się rozluźnić.
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