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Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Zapoznanie studentów i nabycie przez nich umiejętności związanych z dyscypliną skoków
przez przeszkody w jeździectwie, w stopniu podstawowym, na poziomie klasy „L”.
Przedmiot obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące treningu oraz udziału
jeźdźca w konkursach skoków przez przeszkody na poziomie klasy L. Treści przedmiotu
koncentrują się na systemie przygotowania fizycznego i psychicznego jeźdźca w aspekcie
wiedzy i umiejętności praktycznych powodowania koniem podczas pokonywania przeszkód
pojedynczych, złożonych jak również kompletnych parkurów o zróżnicowanej konstrukcji.
Uwzględniona jest także specyfika dyscypliny skoków przez przeszkody w zakresie
wykorzystywanych placów treningowych i konkursowych, wymagań dotyczących ich
budowy, wyposażenia i konstrukcji ( w tym konstrukcji torów konkursowych) w aspekcie
bezpieczeństwa jeźdźców i koni oraz funkcjonalności i ekonomiki użytkowania.
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45 h w tym 15 h wykładów i 30 h ćw.; egzamin, wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, w
tym na ujeżdżalni i parkurze, sprawdziany praktyczne, wykonanie projektu, egzamin

