Stajnia El - Basto
Oferuje naukę jazdy konnej:
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dla dzieci i dorosłych
dla początkujących na lonży
przygotowanie do odznak
naukę skoków przez przeszkody
zajęcia indywidualne i grupowe
atrakcyjne wyjazdy w teren
przejażdżki bryczką
oprowadzanie dzieci na koniu
indywidualne podejście do każdego jeźdźca

Powożenie

– jedna z najstarszych konkurencji jeździeckich, osiągnięcia jakie uzyskują polskie

zaprzęgi są duże. Na Mistrzostwach Świata i Europy zdobyły 40 medali (3 razy więcej od wszystkich
innych konkurencji zarejestrowanych w Polskim Związku Jeździeckim). Swoją cegiełkę do tego sukcesu
dołożyła mieszkanka Widzowa Weronika Bogacz jako 14-latka zdobyła na Mistrzostwach Europy Dzieci
i Młodzieży indywidualnie jaki i drużynowo brązowy medal.

Zawody rozgrywane są w 3 kategoriach:

zaprzęgów czterokonnych, parokonnych

i jednokonnych. Kobiety współzawodniczą z mężczyznami. Celem zawodów jest sprawdzenie wartości
użytkowej koni oraz kultywacja kultury. Zawody trwają zazwyczaj 3 dni i składają się z 3 konkursów –
każdy w kolejnym dniu. Wygrywa ten, kto zdobędzie najmniejszą ilość punktów karnych. Powożącemu
w zawodach towarzyszy tzw. luzak, którego rola polega na nawigowaniu w maratonie i pomocy przy
obsłudze koni i zaprzęgu.

Konkurs A – ujeżdżenie
Celem tego konkursu jest ocena regularności, swobody, harmonii, impulsu i prawidłowości ruchu koni.
Ważna jest również dokładność, precyzja oraz wygląd zawodnika i jego zaprzęgu (strój, uprząż,
prezencja). Konkurs ten rozgrywany jest na placu (czworoboku) o wymiarach 100 × 40 m. Zaprzęg
wykonuje określony program składający się z figur w stępie i w kłusie.

Konkurs B – maraton
Celem tego konkursu jest ocena stanu wytrenowania, zwinności i wytrzymałości koni, ocena wyczucia
tempa, odległości oraz zręczności powożenia zawodnika. Trasa pełnego maratonu składa się z pięciu
odcinków i nie przekracza 22 km. W ostatnim etapie oznaczonym literą E, należy w dowolnym tempie
pokonać od 5 do 8 przeszkód. O zwycięstwie w konkursie B decyduje szybkość, precyzja i prawidłowość
jazdy. Używa się bryczki o specjalnej konstrukcji, typu „maratonowego” (tzw. maratonówki), innej niż
w konkursie A i C.

Konkurs C – zręczność powożenia
Celem jest ocena kondycji, posłuszeństwa i elastyczności koni po maratonie (konkursie B) oraz precyzji
powożącego. Konkurs ten jest rozgrywany na placu, gdzie ustawione są przeszkody o ściśle określonych
wymiarach. Obowiązuje ten sam pojazd i ubiór zawodnika i luzaka, jak w konkursie A. Z powodu
rozmiaru przeszkód tego konkursu, obowiązują przepisowe wymiary powozu.

