
Godz. (Time)

Poniedziałek 

(Monday)

Wtorek    

(Tuesday)

Środa 

(Wednesday)

Czwartek 

(Thursday)

Piątek           

(Friday)

Sobota    

(Saturday)

Niedziela     

(Sunday)

7.15-7.30
bronowanie           (ground 

preparation)

bronowanie           (ground 

preparation)

bronowanie           (ground 

preparation)

bronowanie           (ground 

preparation)

bronowanie           (ground 

preparation)

bronowanie           (ground 

preparation)

bronowanie           (ground 

preparation)

7.30-8.00

8.00-8.30

8.30-9.00

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

W godzinach wzmożonego “ruchu”, tj. 15-20:00 niedozwolone jest stępowanie po halach

(Zielonej i Pomarańczowej) z koniem w ręku.

Walking the horse in hand in Green and Orange Hall is not allowed between 15 and 20:00

Na dzień przed zawodami duża hala będzie każdorazowo zamykana o 19:00.

Przeszkody są zabierane o godzinie 14:00.
Day before the competition Orange Hall will be availlable till 19.00 only

W weekendy (sobota,niedziela), w dni kiedy na dużej hali rozgrywane są zawody, do dyspozycji koni prywatnych

będzie hala szkółkowa (Biała) od godziny 16:00.
During the weekdays (Saturday,Sunday) whilst having the Orange Hall taken for the competition the White Hall will be availlable from 16:00

Konie lonżujemy/ puszczamy luzem tylko w stodole. 
Lunging is permited in "stodoła" only

Niedozwolone jest prowadzenie jazd na lonży w Hali Zielonej.
Riding lesson on the lunge in the Green Hall is not allowed 

Grafik Jazd - Hala Pomarańczowa (Orange Hall)
na sezon halowy, ważny od 10.2019

PRYWATNE / SZKÓŁKI - Nauka jazdy max. 2 konie na trenera                                                        

(Private Riders / Riding Lessons, no more than 2 horses per trainer)

PRYWATNE / SZKÓŁKI - Nauka 

jazdy max. 2 konie na trenera                                                      

(Private Riders / Riding Lessons, 

no more than 2 horses per trainer)

PRYWATNE / SZKÓŁKI - Nauka 

jazdy max. 2 konie na szkółkę - 

tylko jeźdźcy na poziomie III klasy 

sport.                                       

(Private Riders / Riding Schools - 

advanced only)

PRYWATNE / SZKÓŁKI - Nauka jazdy max. 2 konie na szkółkę - tylko jeźdźcy na 

poziomie III klasy sport.                                                                                                                                         

(Private Riders / Riding Schools - advanced only)

PRYWATNE / SZKÓŁKI Nauka 

jazdy max. 2 konie na trenera                

(Private Riders / Riding Lessons, 

no more than 2 horses per trainer)

PRYWATNE / SZKÓŁKI                    

- jazdy grupowe

PRYWATNE / SZKÓŁKI Nauka jazdy max. 2 konie na szkółkę                                                                                                           

(Private Riders / Riding Lessons, no more than 2 horses per trainer)
PRYWATNE / SZKÓŁKI Nauka 

jazdy max. 2 konie na trenera                                                                   

(Private Riders / Riding Lessons, 

no more than 2 horses per trainer)


