
 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie z powożenia zaprzęgami jedno- i parokonnymi. 

Egzamin na brązową odznakę w powożeniu (dla chętnych). 

 

 

 

PROWADZĄCY  Krzysztof Rembowski (sędzia II stopnia w dyscyplinie powożenia) 

                                 Ryszard Bartmański (sędzia międzynarodowy w dyscyplinie powożenia) 

 
 
 
UCZESTNICY 
Członkowie WMZHK – lista zgłoszeń zamknięta



PROGRAM KURSU 
Data Godzina Miejsce Zagadnienia 

Piątek 

25.05.2018 

 

10.00-14.00 Stado Ogierów Kętrzyn 

1.Wprowadzenie- typy 
zaprzęgów, uprząż, kiełzna 
2.Postawa, ubiór i wyposażenie 
powożącego 
3.Pomoce powożącego 
4. Pielęgnacja koni 
zaprzęgowych  
 

14.00- 14.30 Przerwa obiadowa 

14.30-18.00 Stado Ogierów Kętrzyn 

Zajęcia praktyczne 
1.Zakładanie i dopasowywanie 
uprzęży 
2.Zaprzęganie koni 
3.Wsiadanie i chwytanie lejcy 
4.Ustawienie powożącego na 
koźle 
5.Władanie lejcami 
6. Ruszanie i zatrzymanie 
7.  Zsiadanie 
8. Rozprzęganie koni 

Sobota 

26.05.2018 

9.00-12.00 Stado Ogierów Kętrzyn 

Zajęcia praktyczne 
1.Przygotowanie koni 
2. Zaprzęganie- powtórzenie 
3. Wsiadanie, ustawienie- 
powtórzenie 
4.  Ruszanie 
5.Zasady właściwego rozprężania 
koni zaprzęgowych 
6.Jazda w zakrętach 
7. Użycie bata 

12.00-12.30 Przerwa obiadowa 

12.30-18.00 Stado Ogierów Kętrzyn 

Zajęcia praktyczne- kontynuacja 
1.Zasady jazdy w zakrętach 
2. Wybrane elementy jazdy na 
czworoboku 
3. Podsumowanie 2 dni pracy, 
pytania indywidualne 

Niedziela 

27.05.2018 

8.00-12.00 Stado Ogierów Kętrzyn Egzamin na brązową odznakę 
w powożeniu (dla chętnych) 

12.00 Obiad 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 



Odznaka Brązowa w Powożeniu  
Egzamin składa się z dwóch części:  
a. część praktyczna:  
 prawidłowe podejście do konia;  

 prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;  

 prowadzenie w ręku i wiązanie;  

 ocena prawidłowości dopasowania uprzęży;  

 prawidłowe odmierzanie lejców, wsiadanie i zsiadanie z pojazdu;  

 jazda i opanowanie zaprzęgu 
 jednokonnego (lub parokonnego) (konie nie muszą być przygotowane samodzielnie przez egzaminowanego) 
w stępie i kłusie po liniach prostych i w zakrętach na placu (wg załączonego rysunku) z prawidłowym 
prowadzeniem lejców i bata.  
 
b. część teoretyczna:  
 zachowanie konia;  

 prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;  

 podstawy żywienia i technika żywienia;  

 podstawy zdrowia konia;  

 podstawy eksterieru, maści i odmiany;  

 podstawy teorii powożenia;  

 nakładanie i zdejmowanie uprzęży;  

 zaprzęganie i wyprzęganie zaprzęgów jedno i parokonnych;  

 sprzęt do powożenia i strój powożącego i luzaka;  

 zasady lonżowania konia;  

 zasady zachowania na ujeżdżalni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Zasady Szkolenia PZJ (http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Zasady_Szkolenia_PZJ-2015-03-19.pdf 


