ARKUSZ KONTROLI UMUNDUROWANIA ZAWODNIKA ORAZ
SIODŁANIA I KIEŁZNANIA KONIA

Wygląd

Oceniany
element

Składowa oceny

TAK

NIE

Ostrzyżony
Ogolony
Czysta i dopasowana

Odpowiednie do stopnia dystynkcje

Kurtka

Kawalerzysta

Odpowiedni haft i proporczyki na kołnierzu

Dystynkcje, hafty, proporczyki w dobrym stanie
i elegancko przyszyte
Właściwie założone odznaki, odznaczenia
(posiadanie legitymacji)
Kieszenie bez wypchania
Żabot lub halsztuk niewątpliwie biały czysty,
prawidłowo założony
Czapka dopasowana i czysta
Odpowiednie do stopnia dystynkcje

Czapka Dystynkcje w dobrym stanie i elegancko
przyszyte
Orzeł wg wzoru

Pas

Pas wg odpowiedniego wzoru, wzór adekwatny
do stopnia
Prawidłowo założony
Klamra czysta

Spodnie

Posiada skórzaną przesuwkę

Buty

Kawalerzysta

Daszek bez zniekształceń

Spodnie do jazdy konnej czyste
Kolor nie odbiega znacząco od koloru kurtki
Buty czarne wysokie
W dobrym stanie
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Starannie wyczyszczone i z połyskiem (w tym
podeszwa i rant)

Ostrogi

Kawalerzysta

Ostrogi kawaleryjskie odpowiedniego wzoru
Czyste, wolne od rdzy
Umocowane na szklance nie opadają na obcas
Paski skórzane czarne, czyste,
Brązowe, pełne
Rękawiczki

Czyste,

Ogłowie

Wszystkie paski prosto

Pelham Dopasowany

Koc pod
siodłem
Siodło i
czaprak

Rząd kawaleryjski

Dopasowanie

Końcówki pasków wsunięte w przesuwki

Uwiąz

Rząd kawaleryjski

Odpowiedniego wzoru

Koniec przywiązany do drugiego troka od dołu
z lewej strony pakunku przedniego na węzeł
szubieniczny.
Sprzączka przypięta do dolnego koluszka
kantara
Czysty i obrębiony
Prawidłowo złożony (4 rogi po lewej stronie
konia, z przodu widoczne jedno złożenie)
Siodło kawaleryjskie umieszczone prawidłowo
na koniu
Siodło kawaleryjskie umieszczone prawidłowo
na koniu

Podpierśnik

Dopasowany do konia i znajduje się równo
między nogami konia
Sprzączka i regulacja znajdują się po lewej
stronie

Prze
dni
paku
nek

Rząd kawaleryjski

Czysty

Dół koca lub płaszcza wyrównany do czapraka
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Zakładka kieszeni, w którą rolowany był koc
wypada na górze koca i skierowana jest do tyłu.
Jeśli koc składany to prawidłowo.
Prawidłowo stroczona płachta namiotowa
(brzegi leżą jeden na drugim i są zwrócone w
stronę jeźdźca)
Przystułki troków skierowane w stronę jeźdźca
Przystułki wsunięte w przesuwki
Czysty
Popręg
Prawidłowo przytroczony (troki nie zsuwają się
z owsiaka)
Skręcony przez środek

Owsiak

Rząd kawaleryjski

Dopięty

Boczne ścianki owsiaka mają kształt kwadratu
Przystułki troków skierowane w stronę jeźdźca
Przystułki wsunięte w przesuwki
Czyste

Sakwy

Rząd kawaleryjski

Wypchane
Zapięte
Odpowiednie troki
Przystułki troków skierowane w tył
Troki prawidłowo zapięte (na zewnątrz sakw)
Tylny
trok

Dobry stan,
Prawidłowo przypięty do siodła

Ułożenie Szabla prawidłowo stroczona – nie przeszkadza

Czystość

Szabla

szabli

koniowi
Pochwa błyszcząca, bez śladu rdzy
Głownia błyszcząca
Rękojeść błyszcząca
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Temblak

Właściwego typu, skóra dobrej jakości,
Prawidłowo zawiązany
Odpowiednia waga i długość

Lanca

Czysta
Posiada temblak
Posiada pętlę
Części skórzane czyste
Koń

Ogólne
Czysty
czystość
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