
KONFERENCJA JEŹDZIECKA – PRACA ZESPOŁOWA
W HARMONIJNYM ROZWOJU KONIA

12-13.10.2019
WROCŁAWSKI TOR WYŚCIGÓW KONNYCH PARTYNICE

PROGRAM: 12.10.2019 (SOBOTA)
9:00 Rejestracja

10:00 Otwarcie konferencji
10.10

Sue Dyson
Wykrywanie kulawizny – 
znaczenie próby pod jeźdźcem  
w wykrywaniu kulawizn

Co to jest kulawizna?
 Ocena ruchu konia w ręku, na 

lonży i pod jeźdźcem
 Znaczenie oceny konia w ruchu,   

w stępie, kłusie i galopie
 Chody robocze vs. chody zebrane
 Szczególne ruchy

Przekątna, na której siada 
jeździec

11:40 - 12.20 Przerwa kawowa
12.20

Sue Dyson
Czynniki mogące wpływać na 
kulawiznę

 Dopasowanie siodła
 Jeździec (jego waga, 

umiejętności, równowaga)
 Napięcie wodzy
 Pozycja głowy i szyi

Czynniki mogące wskazywać na 
kulawiznę

 Zachowanie
 Przekrzywianie ogona
 Zsuwanie się siodła

13:50 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00
Karin

Leibbrandt

Współczesny koń sportowy  Hipermobilność
 Topline syndrome 

Zdrowa powięź
16:00 - 17.00 Przerwa kawowa

17.00
Sue Dyson

Jak konie przystosowują się do 
kulawizny

 Zmniejszenie zakresu ruchu 
grzbietu

 Zmniejszony impuls                       
i zaangażowanie tylnych kończyn

 Nierówne napięcie na wodzach

Zmiana w ustawieniu szyi
18.00 Dyskusja i zakończenie



PROGRAM: 13.10.2019 (NIEDZIELA)
9:00 Rozpoczęcie

9.00
Karin

Leibbrandt

Znaczenie treningu dla zdrowia   
i dobrostanu konia

 Zdrowa postawa (pod jeźdźcem)
 Jak wrodzone skrzywienie może 

powodować kulawiznę
 Przezwyciężanie wrodzonego 

skrzywienia
 Jak rozpocząć trening w ręku,     

w celu uzyskania równowagi 
wertykalnej 

10:30 - 11.10 Przerwa kawowa
11.10
Tessa
Roos

Postawa jeźdźca  Ćwiczenia poza siodłem 
poprawiające świadomość           
i stabilność

 Wzajemny wpływ konia i jeźdźca 
 Znaczenie siodła 

12:40 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00
Tessa
Roos

Budowanie zrównoważonego      
i funkcjonalnego dosiadu jeźdźca

 Stabilność
  Korzyści z pozycji „do przodu”
   Równowaga jeźdźca w czasie     

treningu rehabilitacyjnego
15:00 - 15.30 Przerwa kawowa

15.30
Karin

Leibbrandt

Równowaga wertykalna   Trenowanie oka
 Jak rozpocząć trening pod 

siodłem w celu uzyskania 
równowagi wertykalnej 

17.00 Dyskusja i zakończenie


