DOPASOWANIE SIODŁA I BUDOWA
TERLICY

WPROWADZENIE
Nie istnieje na świecie żadna standaryzacja, jakie wymiary i kształty powinna mieć terlica
dla konia rasy quater horse, semi-quater, folbluta czy anglo-araba.
Nawet jeśli zmierzy się koński grzbiet, nie oznacza to, że siodło zamówione u dwóch
innych rymarzy będzie takie samo. Dzieje się tak, ponieważ jest w nim zbyt wiele
skomplikowanych kształtów, których nie da się opisać numerami.
Jedyną pewną droga jest sprawdzenie, jak pasuje czysta terlica lub wykonanie terlicy pod
konia.
DOPASOWNIE SIODŁA
Zdobycie dopasowanego siodła może być nie lada problemem. Gdyby tylko konie mogły
mówić, byłoby to znacznie prostsze. Jednym z problemów jest duża tolerancyjność koni
na niewygody – przyjmują je one w ciszy.
Zaczynamy się dowiadywać, że coś jest nie tak, dopiero gdy widzimy powichrowane
włosie po zdjęciu siodła lub brak potu w miejscach ucisku, a w ekstremalnym przypadku
siwe plamy włosia.
Ciężko rozpoznać jest, także problemy treningowe wynikając ze źle dopasowanego siodła.
Mimo wielu nowoczesnych rozwiązań z syntetycznych materiałów to nadal drewniana
terlica jest wyznacznikiem dobrej jakości siodła. Dobrze dopasowana wraz z
wykończeniem jest rozwiązaniem na solidne siodło.
Czasem ludzie wykonujący terlice, by oszczędzić czas nie wprowadzają wycięcia w
ławkach terlicy na siedzisko co pokazane jest poniżej:

Jest to przykład taniej terlicy. W ten sposób producenci mogą szubko regulować wielkość
siedziska przez dowolne usytuowanie właśnie siedziska. Problem z taka terlicą jest taki,
że najczęściej łamie się ona w miejscu łączenia ławek z siedziskiem. Rymarze zmuszeni
są również nanosić dużo syntetycznych materiałów, by wyprofilować siedzisko.
Innym lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie grubości w miejscu mocowania siedziska i
przedniego łęku, by zwiększyć wytrzymałość w tych miejscach.

Przedstawia to zdjęcie poniżej:

Jeszcze innym dobrym rozwiązaniem jest robienie wcięć w siedzisku, by lepiej umocować
przedni i tylny łęk:

GŁÓWNE ZASADY BUDOWY TERLICY
Terlica jest najważniejszym elementem i zarazem najbardziej zróżnicowanym w
prawidłowym dopasowaniu siodła.
W terlicy natomiast najważniejszymi częściami są ławki, które to mają kontakt z koniem i
mają za zadanie równomiernie rozkładać nacisk na jego grzbiecie.
Dopasowanie ławek terlicy zawiera się w: kącie rozstawu ławek (bars angle), skręcenia
ławek (bar twist), krzywizny podłużnej (bar rock), rozejścia się ławek z przodu siodła
(bar flare), krzywizny poprzecznej końcówek (crown), zaokrągleniu rogów (bar relief),
długości ławek (length bars) oraz szerokości ich rozstawu (channel).
Istnieją dwie główne zasady przy budowie dobrej terlicy i siodła:
Zasada numer jeden- żadnego kłucia, czyli brak elementów bijających się w ciało konia.
Zasada numer dwa- rozłożenie nacisku. Siodło powinno jak najrównomierniej
rozkładać wagę jeźdźca na końskich plecach.

KĄT ŁAWEK (BAR ANGLE)

Kąt rozstawu ławek opisuje się w przedniej części siodła w miejscu przedniego łęku.
Przykładowo może to być: 90, 93, 95 stopni. Im większa liczba stopni tym siodło wydaje
się bardziej płaskie:
Kąt ławek nie jest taki sam wzdłuż siodła. Im bliżej zadu tym ławki są bardziej
rozstawione. Zgodnie z anatomią konia.
Istnieją trzy główne typy budowy przedniego łęku:

SKRĘCENIE ŁAWEK (BAR TWIST)
Jest to skręcanie się ławek siodła wzdłuż grzbietu. Im dalej od kłębu w stronę zadu tym
kąt rozwarcia ławek staje się większy i co za tym idzie ławki wymagają skręcającego się
kształtu.
Jeśli ławki nie będą odpowiednio wyprofilowane, efektem będzie źle dopasowane
siodło, nierównomiernie rozkładające nacisk.

KRZYWIZNA PODŁUŻNA (BAR ROCK)

Bar rock jest krzywizną podłużną górnej części końskiego grzbietu.
Prawidłowo dopasowane siodło idealnie pokrywa się z krzywizną końskiego grzbietu,
które są mniej lub bardziej wy kłębione.
To, że siodła dla tych dwóch koni koniecznie muszą się różnić widać dokładnie na
poniższej ilustracji:

Na oba te konie siodło potrzebuje innych krzywizn (rock) w ławkach siodła. Jest to
podyktowane wy kłębieniem końskich pleców.
Jeśli terlica będzie zbyt plaska wtedy stworzy się przestrzeń na środku
między końskimi plecami a siodłem. Miejsce to nie będzie przyjmować żadnego ciężaru

lub zbyt mały co przełoży się na jego nierównomierny rozkład:

Natomiast jeśli bar rock jest zbyt duży czyt. siodło jest zbyt wygięte podłużnie

wtedy większość ciężaru ląduje na środku końskich pleców:

KRZYWIZNA ROZEJŚCIA ŁAWEK (BAR FLARE)

Jest to krzywizna rozejścia się ławek na końskim kłębie. Jest to bardzo indywidualna
rzecz dla konia zależna także od muskulatury.
Jeśli Ławki rozchodzą się niedostatecznie koń będzie miał mało miejsca na ruch łopatek.

Bar flare musi tworzyć miejsce na ruch łopatek wierzchowca.
KRZYWIZNA POPRZECZNA (BAR CROWN)

Jest to zaokrąglenie spodu każdej ławki siodła. Zaokrąglenie to różni się w zależności czy
jest to przednia, czy tylną część siodła.
Jeśli są zbyt mocno zaokrąglone stworzą jeden obszar, który będzie wbijał się w ciało.

Jeśli natomiast będzie zbyt płaskie wtedy powstaną dwa miejsca gdzie skumuluje się
rozkładanie ciężaru.

ZAOKRĄGLENIE KRAWĘDZI (BAR RELIEF)
Jest to zaokrąglenie przodu i tyłu ławek. Dobrze zaokrąglone krawędzie
nie ograniczają ruchu końskiego grzbietu.

DŁUGOŚĆ ŁAWEK (BAR LENGTH)
Jest to całkowita długość ławek terlicy. Długość zależna jest od wielkości konia oraz
jeźdźca.

WZÓR ŁAWEK

Całkowity kształt ławek jest różny w zależności od przeznaczenia siodła. Przykładowo
inny kształt mają ławki do ropingu, a inny do cuttingu.
My stosujemy dwa wzory ławek. Ławki standardowego typu oraz o wzorze „wade”, które

są nieco dłuższe i szersze na wysokości przedniego i tylnego łęku.
Przeznaczone są głównie do siodeł wykorzystywanych rekreacyjnie.
Ważnym elementem są wydrążone kanały na pasy strzemion. Jeśli takiego kanału nie ma,
pas spowoduje zgrubienie i większy nacisk na grzbiet.

ROZSTAW ŁAWEK (BAR CHANNEL)

Jest to przestrzeń tworząca się między ławkami, która mieści się na całej długości siodła.
Głównym zadaniem rozstawu jest ominiecie końskiego kręgosłupa i nie ograniczanie go.
Jeśli kąt ławek i ich skręcenie jest prawidłowe rozstaw ławek nie ma znaczenia.
Różni się on jedynie od typu siodła.
Ważne jest by kanał nie był zbyt szeroki co może zaowocować stykaniem się
przedniego łęku z kłębem lub co jest mniej widoczne z kręgosłupem w miejscu pod
siedziskiem siodła.

KRZYWIZNA WEWNĘTRZNA PRZEDNIEGO LĘKU (SWELL GULLET)

Jest to krzywizna i zarazem przestrzeń, która w siodle ma za zadanie obiegać koński kłąb.
Mierzona jest ona od łączenia się ławek z przednim łękiem.
Niedopasowany swell gullet może negatywnie wpływać na balans jeźdźca. Jeśli będzie
zbyt szeroki wtedy siodło niżej oprze się na przodzie co skutkować będzie uczuciem
lecenia do przodu.
Przestrzeń ta nie może być też zbyt niska, ponieważ nieakceptowalne jest, by wewnętrzna
część przedniego łęku dotykała koński kłąb.
W przestrzeni miedzy kłębem, a siodłem mieścić się tam cztery palce w pionie.

PRZESTRZEŃ TYLNEGO ŁĘKU (CANTLE GULLET)

Jest to przestrzeń pod tylnym łękiem siodła, która to zapobiega kontaktowi siodła z
kręgosłupem.

SYMETRIA SIODŁA

By zrozumieć działanie siodła, trzeba znać jego partie. Najważniejsze z nich to: terlica,
siedzisko oraz mocowanie popręgu. Jeśli te trzy elementy są prawidłowo zaprojektowane i
skonstruowane, będziesz posiadał dobre siodło, ale jeśli choć jedno z tych trzech
elementów posiadać będzie błąd, to siodło nigdy nie będzie dobre nie ważne jak misternie
zdobione.
Ważne jest, by terlica była również symetryczna. Patrząc wzdłuż siodła jedna część
musi być lustrzanym odbiciem drugiej. Symetrie muszą mieć także kąty ławek i krzywizn.
Poniżej przykład źle spasowanego siodła:

POZYCJA POPRĘGU (RIGGING POSITION)
Wyróżniamy 5 pozycji mocowania popręgu.
Pozycja full
pozycja 7/8
pozycja 3/4
pozycja 5/8
pozycja centralna.

Użyta pozycja zależy od typu i wykorzystania siodła.
Najbardziej populara pozycja jest 7/8.
Popręg można mocować w kilku wariantach:

Jeśli pozycja popręgu umieszczona jest bliżej kłębu, siodło będzie miało tendencje cofania
się w stronę zadu. Jeśli natomiast pozycja popręgu jest bliżej zadu, czyli pozycji
centralnej wtedy siodło będzie miało tendencje posuwania się naprzód.
Również, jeśli popręg nie będzie mocowany symetrycznie (co spotykane jest w tanich
siodłach po ich rozebraniu) wtenczas siodło będzie miało tendencje do skręcania się na
końskim grzbiecie.
Żeby moc prawidłowo dopasować terlice do konia oraz zachować powyżej opisane
zasady potrzebny jest pomiar końskiego grzbietu, który z łatwością możecie Państwo
dokonać sami u siebie.
Za pomocą przyżądów, jaki do Państwa wyśle otrzymujemy wszystkie wymiary, jaki są
nam potrzebne do zbudowania indywidualnie dopasowanej terlicy.
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