Příloha 4.3.
Jízdárenské zásady
pravidla pohybu po jízdárně
Potkávají se levé ruce - protijedoucí jezdci se míjejí levou stranou, stejně jako při
jízdě autem po silnici. Pokud jezdí více jezdců po obvodu jízdárny, jezdci, kteří jedou
na levou ruku, jsou na stěně, protijedoucí od stěny.
Přednost má rychlejší chod – pokud se na jízdárně pohybuje více jezdců v různých
chodech, má na stěně přednost jezdec ve vyšším chodu. Například pokud jeden
jezdec cválá a jiný kluše, musí klusající jezdec nechat volnou stěnu cválajícímu.
Jezdec na stěně má přednost před jezdcem na kruhu – pokud jezdec pracuje na
velkém kruhu, musí vždy nechat volnou stěnu jezdcům, kteří se pohybují po celé
jízdárně.
Krokuje se od stěny – jezdec, který krokuje, se má pohybovat od stěny, aby
nepřekážel ostatním. Stejně tak má dávat pozor, aby nevjel do trasy jezdcům, kteří
pracují na kruhu, diagonále apod.
Nepřekážet při nasedání a sesedání – jezdec, který nasedá nebo sesedá z koně,
dotahuje podbřišník, nandává nebo sundává deku apod., má dělat tyto úkony v
místě, kde nikomu nepřekáží, nejlépe mimo stěnu, uprostřed velkých kruhů nebo na
středové čáře – ovšem mimo písmeno X.
Dodržujte dostatečné rozestupy – jezdci jedoucí za sebou musí dodržovat
minimální vzdálenost jedné koňské délky.
Do haly se svolením – pokud vstupujete do haly, dejte o svém úmyslu vědět
zapískáním nebo zvoláním a vyčkejte, až vám jezdec nebo trenér v hale odpoví a
dovolí vám vstoupit.
Lonžování - jezdec, který chce na jízdárně lonžovat, by měl počkat, až bude prostor
volný. Pokud nemůže čekat, až se jízdárna uvolní, musí se zeptat, zda to ostatním
jezdcům nebude vadit a respektovat jejich případné odmítnutí.
Základem bezpečného pohybu více jezdců na jízdárně je také slušnost a
ohleduplnost.
Jezdec, který s koněm vstupuje na jízdárnu, se zeptá těch, kteří tam už jsou, zda se
k nim může přidat.
Jezdec je plně zodpovědný za schopnost ovládat svého koně tak aby neohrozil
ostatní jezdce a osoby pohybující se po jízdárně.

