
REGUŁY KONKURENCJI POLE BENDING

1. W NBHA Pole Bending  jest konkurencją odbywającą się z udziałem 6 

tyczek, identycznych, równo ułożonych według specjalnego paternu. 

2. W zależności od możliwości organizacyjnych areny dopuszczalny jest start 

lotny lub start z areny, po zamknięciu bramy wjazdowej. Do ustalenia zawsze 

przed zawodami przez organizatora i sędziów.

3. Linia startu i mety względem pozycji tyczek powinna być trwale oznakowana

i musi pozostać taka sama w trakcie całej imprezy.

 

4. Patern na zawodach pod patronatem NBHA musi spełniać określone warunki:

a) każda tyczka musi być w odległości 6,4 m od następnej.

b) minimum 6,4 m pomiędzy ostatnią tyczką a ogrodzeniem, żadna z tyczek nie 

może być bliżej niż 6,4m od każdej ze stron areny.

c) minimum 6,4 m pomiędzy linią startu a pierwszą tyczką.

Zawodnik może zacząć schemat od prawej lub lewej strony. 

5. Podłoże:

a) Podłoże musi być utrzymane w dobrych warunkach przez cały okres trwania 

konkurencji. Podłoże dookoła tyczek musi być równane co 5-6 zawodników. 



Organizator zawodów może dokonać zmiany równania areny po innej liczbie 

zawodników w zależności od rangi zawodów i warunków technicznych areny.

b) Nie jest dopuszczalne ręczne równanie areny. Równanie powinno odbywać 

się sprzętem mechanicznym. 

6. Zawodnik od momentu wjazdu na arenę ma 90 sekund na wystartowanie.

7. Przejechanie paternu niezgodnie ze schematem skutkuje brakiem zaliczenia 

czasu, tzw. "no time".

8. Przewrócenie tyczki skutkuje niezaliczeniem czasu, tzw. "no time", jednakże 

dotknięcie tyczki w trakcie przejazdu, powstrzymujące ją przed upadkiem, nie 

skutkuje punktami karnymi. 

9. Upadek jeźdźca z konia lub wywrócenie się konia skutkuje niezaliczeniem 

przejazdu, tzw. "no time".

 

10. Jeśli tyczka lub marker na arenie zostanie przesunięty przez jeźdźca lub 

konia, należy poprawić to przed kolejnym przejazdem.

11. Jeździec może jechać na każdym koniu, niezależnie czy jest jego 

właścicielem w klasie wybranej przez siebie. 

12. Koń nie może być pokazywany przez więcej niż jedną osobę w tej samej 

klasie, chyba że jest to rodzina lub klasa Novice.



13. Wpisanie konia do konkretnej klasy nie może nastąpić, gdy wystartuje 

pierwszy koń w tej klasie.

14. W trakcie zawodów NBHA wyboru kolejności startów dokonuje się w 

sposób przypadkowy (losowanie karteczek z numerami, komputerowo itp.). 

Jeźdźcy muszą startować według ustalonej kolejności. Istnieją sytuacje, w 

których można zmienić kolejność. Jest to spowodowane startem tego samego 

jeźdźca na kilku różnych koniach. O starcie takiego zawodnika decyduje 

organizator i sędzia, jednakże musi to zostać ustalone przed rozpoczęciem 

konkurencji. 

Wszelkie inne zmiany, które zajdą w trakcie konkurencji muszą być 

przeniesione na koniec, tak by nie zaburzyć ustalonej losowaniem kolejności 

dalszych startów.

15. W trakcie trwania konkurencji tylko jeden koń może przebywać na arenie.

 

16. Powtórzenie przejazdu jest możliwe, gdy fotokomórka nie zadziała lub 

tyczki będą nieprawidłowo rozłożone. 

Jeśli fotokomórka nie zadziała, Zawodnik ma możliwość powtórzenia przejazdu 

od razu lub na końcu, licząc się z tym, że wcześniejszy przejazd zostaje 

anulowany i w trakcie nowego przejazdu może otrzymać “no time” za 

popełnione błędy. 

Jeśli tyczki są źle ustawione, przejazd jest obowiązkowo powtarzany przez 

zawodników, którzy startowali na niewłaściwym schemacie.

17. Dopuszcza się użycie tylko miękkich batów, rzemieni lub pejczy. Zakaz 

używania sztywnych palcatów. Poganianie zwierzęcia z przodu łopatki skutkuje 

dyskwalifikacją.



18. Obowiązuje rząd i strój kowbojski.

Juniorzy mają obowiązek startować w kaskach na głowie. 

19. Dowolność trzymania wodzy, dopuszcza się wędzidło każdego rodzaju i 

typu, jeśli nie krzywdzi zwierzęcia. 

20. Ślady krwi na koniu skutkują dyskwalifikacją. 

Niewłaściwe traktowania zwierząt na rozprężalni jak i na arenie również 

skutkuje dyskwalifikacją. 



SCHEMAT POLE BENDING

Możliwość startu od lewej lub prawej strony.


