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Regulaminy Polskiej Ligi Western i Rodeo szczegółowo omawiają użycie sprzętu jeździeckiego,
dopuszczonego podczas startu w zawodach rangi kwalifikacyjnej i Mistrzostw Polski.
443 SPRZĘT WESTERN
A) Odniesienie do hakamore oznacza użycie elastycznego, plecionego z końskiego włosia , rafii
(rawhide), skóry lub sznurkowego bosal’a, którego rdzeń jest wykonany z surowej skóry lub
miękkiej, elastycznej rurki, środek może być wypełniony „rawhide” lub elastyczną żyłką.
Absolutnie nie jest dozwolony jakikolwiek sztywny materiał pod szczęka bez względu na to,
jakiego rodzaju podkładki lub pokrycia użyto. Ta zasada nie dotyczy rzekomego hakamore
mechanicznego, który jest w westernie niedozwolony.
B) Odniesienie do wędzidła (snaffle-bit) w konkurencjach western oznacza konwencjonalne
wędzidło kółkowe (O lub D) z kółkami nie większymi niż 4 cale (100mm) i nie mniejszymi niż 2
cale (50mm). Na wewnętrznym obwodzie kółek nie mogą znajdować się żadne uchwyty lub
zaczepy na wodze, ogłowie i pasek lub łańcuszek wędzidłowy, które powodowałyby, że
wędzidło działa na zasadzie dźwigni.
Część wędzidła leżąca w pysku konia powinna być w przekroju okrągła, owalna lub kształtu
jajowatego (egg-shape) wykonana z gładkiego, nie owiniętego metalu. Te części mogą być
pokryte gładką warstwą lateksową i mogą mieć wtopione paski miedzi. Części te powinny mieć
wymiar minimum 5/16 cala (8mm) mierzony w odległości 1 cala (25mm) od policzka i powinny
stopniowo zmniejszać się do środka wędzidła. Ścięgierz może składać się z dwóch lub trzech
części.
UWAGA! W NRHA (REINING) ŚCIĘGIERZ DWU LUB TRZY CZEŚCIOWY JEST
ZABRONIONY
Trzyczęściowy ścięgierz może być połączony kółkami o średnicy 1 i 1/4 cala (32mm) lub
mniejszej, lub płaską poprzeczką 3/8 do ¾ cala (10-20mm) (mierzone od góry do dołu) i
maksymalna długością 2 cali (50mm), która leży płasko w pysku konia. Dodatkowy pasek
wędzidłowy przypięty poniżej wodzy przy wędzidle jest akceptowany.
C) Odniesienie do wędzidła (curb-bit) w konkurencjach western oznacza wędzidło
munsztukowe, posiadające stały lub łamany ścięgierz, czanki (wąsy) i działające na zasadzie
dźwigni.
Wędzidła munsztukowe nie mogą posiadać żadnych mechanicznych części i powinny być
traktowane jako standardowe wędzidła western.
Opis standardowego wędzidła western:
1. Czanki maksymalnej długości 8 i 1/2 cala (215mm) . Czanki mogą być stałe lub ruchome
2. Część leżąca w pysku konia (bars) -poprzeczka musi być okrągła, owalna lub o kształcie
jajowatym, wykonana z gładkiego, nie owiniętego metalu o przekroju równym 5/16 do ¾ cala
(8-20mm) mierzonym 1 cal (25mm) od policzków. Może być powlekany, jednak musi być gładki
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lub pokryty warstwa lateksu. Nic nie może wystawać poniżej ścięgierza (poprzeczki) tzn. żadne
przedłużenia, ostrza, „widelce”. Ścięgierz może być dwu lub trzy częściowy. Trzy częściowy
ścięgierz może być połączony kółkami o średnicy 11/4 cala (32mm) lub mniejszej, lub płaską
poprzeczką 3/8 do ¾ cala (10-20mm) (mierzone od góry do dołu) i maksymalna długością 2 cali
(50mm), która leży płasko w pysku konia.
3. Mostek (port) nie może być wyższy niż 3 ½ cala (90mm). Krążki lub osłony są
dopuszczalne. Ścięgierz łamany, halfbreeds lub spades jest uznawany za standardowy.
4. Zabronione są ścięgierze: kombinowane (slip lub gag bits), z owalnym metalowym kółkiem
(donut) oraz płaskie polo.
D) Z wyłączeniem klas hakamore/wędzidło oraz klas dla młodych koni pokazywanych przy
użyciu wędzidła/hakamore można używać tylko jednej ręki trzymającej wodze. Nie wolno
zmieniać (przekładać) ręki. Ręka powinna być zamknięta na wodzach, palec wskazujący
pomiędzy wolnymi (dzielonymi) wodzami jest dopuszczalny.
W trail’u dopuszczalna jest zmiana ręki w trakcie pracy w (na) przeszkodzie, JEŚLI NAKAZUJE
TEGO SCHEMAT.
Naruszenie tej zasady skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.
E) Każdorazowo, kiedy w niniejszym podręczniku jest odnośnik do "romal reins" oznacza to
plecione przedłużenie dodane do połączonych wodzy (closed reins). To przedłużenie powinno
być trzymane w wolnej ręce. Odległości pomiędzy ręką trzymającą wodze a wolną ręką
trzymającą "romal" powinna wynosić 16 cali (40 cm). Ręka jeźdźca używającego "romal"
powinna obejmować wodze swobodnie, nadgarstek pionowo, kciuk na wierzchu, place
zaciśnięte delikatnie wokół wodzy. Nie jest dozwolone trzymanie palców (palca) pomiędzy
wodzami w przypadku użycia "romal". Wolna ręka nie powinna być używana do kontroli,
poprawienia długości wodzy w żadnej z konkurencji (klas) reiningowych.
W czasie przejazdu, kiedy użyty jest "romal" użycie wolnej ręki do zmiany (korekty) napięcia lub
długości wodzy pomiędzy ogłowiem a ręką z wodzami będzie traktowane jako użycie dwóch rąk
- punktacja 0.
Wyjątek stanowi miejsce, w którym koń może się zatrzymać w trakcie przejazdu (paternu)
W pozostałych konkurencjach, również w części "reining" konkurencji "Working Cow Horse”
wolna ręka może zostać użyta do dostosowania (zmiany) długości wodzy.
F) Romal nie może być używany przed popręgiem, w celu popędzania, poganiania konia.
Jakiekolwiek naruszenie tej zasady będzie odpowiednio karane przez sędziów.
G) Młode konie w konkurencjach "Junior Western Pleasure", "Western Horsmanship",
"Reining", "Working cow Horse", "Western Riding" i "Trail", które są prowadzone przy użyciu
hakamore lub wędzidła mogą być kierowane przy użyciu jednej lub dwóch rąk trzymających
wodze. Końcówki wodzy (rozłącznych - split reins) muszą być przerzucone po przeciwległych
stronach szyi w przypadku użycia dwóch rąk. Wyjątek stanowi konkurencja „working cow
horse”. Połączone wodze (close reins - mecate) nie powinny być użyte z wędzidłem, wyjątek
stanowi "working cow horse" gdzie użycie "mecate reins" jest dozwolone.
H) We wszystkich klasach western, konie maja być pokazywane pod siodłem westowym. Siodła
z dużą ilością srebrnych ozdób „Silver Equipment” nie będą oceniane wyżej niż dobry zestaw
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treningowy. Konie pięcioletnie i młodsze mogą być pokazywane na wędzidle (snaflle),
hakamore, munsztuku, halfbreed lub spade bit. Konie sześcioletnie i starsze mogą być
pokazywane tylko na munsztuku lub halfbreed lub spade bit. W przypadku munsztuka
wymagany jest pasek lub łańcuszek munsztukowy, jednak musi on zostać zaakceptowany
przez sędziego, być przynajmniej szeroki na ½ cala (1.27cm) i powinien leżeć płasko pod
szczęką. Łańcuszek nie może być przywiązany do wędzidła żyłką lub sznurkiem. Przekręcony
(załamany) pasek lub łańcuszek niekoniecznie musi być przyczyną dyskwalifikacji.
(1) Wyposażenie dodatkowe
(b) Lina (lasso) lub riata, jeżeli są używane muszą być zwinięte i przytroczone (przywiązane)
do siodła (w Reiningu zabronione).
(c) Pęta muszą być przytroczone do siodła
(d) Ochraniacze na strzemiona (Tapaderos) są niedozwolone za wyjątkiem konkurencji
Working Cow Horse
(e) Kalosze ochronne, ochraniacze, owijki, bandaże dozwolone są w konkurencjach: Reining,
Working Cow Horse, Team Penning, Barrel Racing, Pole Bending, Stake Racing, Calf Roping ,
Cutting, Western Horsemanship.
(f) Sztywny wytok (Tie-down) przy Calf Ropingu, w konkurencjach szybkościowych i Team
Penningu
(g) Wytok (Running martingales) w konkurencjach szybkościowych i Team Penningu
(h) Ostrogi nie są obowiązkowe, nie mogą być używane przed popręgiem do poganiania
konia
(2) Zabronione wyposażenie
(a) Kalosze ochronne, owijki, bandaże są niedozwolone w konkurencjach: Western Pleasure,
Trial, Western Riding.
(b) Łańcuszki wędzidłowe, druciane paski podbródkowe bez względu na to jakiej podkładki
lub pokrycia użyto
(c) Wytok lub czarna wodza za wyjątkiem konkurencji Team Penning i „szybkościówek”
(d) Nachrapniki i wytok (tie-down) za wyjątkiem konkurencji Calf Roping), „szybkościówek” i
Team Penningu. Jednakże nie mogą mieć one żadnych odsłoniętych, metalowych części
dotykających głowy konia
(e) Jerk lines w konkurencjach Calf Roping
(f) Tack collar w konkurencjach Calf Roping
(i) W konkurencjach szybkościowych Calf Roping oraz Team Penning musi być używany
sprzęt western. Użycie hakamore (również mechanicznego) lub innych rodzajów kiełzna
pozostawione jest do wyboru przez zawodnika; jednakże sędzia może zakazać użycia wędzidła
lub innego sprzętu, który uzna za bolesny (brutalny) dla konia.
(j) zarówno ogon jak i grzywa konia muszą być rozpuszczone (dopuszcza się zaplecenie
grzywy w konkurencjach Pleasure i Western Horsemaship)
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