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Wodze mecate

By Clinton Anderson

Clinton Anderson omawia wodze Mecate i prawidłowy sposób ich wiązania.
Nazywane czasami "Muh-caw-tee" lub "McCarty" wodze mecate są liną długą na 20-25 stóp ( ok 6-7m) zrobioną z grubego sznura lub splecioną z końskiego
włosia, którą przywiązujemy do bosala albo wędzidła. Jeden albo oba końce mecate zakończone są dwoma cienkimi skórzanym paskami, nazywanymi popper. Najczęściej wodzy mecate używa się w naturalnym jeździectwie oraz w czasie treningu młodych koni, gdy używamy bosala. W bosalu nachrapnik opleciony jest
skórą (rawhide); bosal działa na nos i szczękę konia i często poprzedza użycie wędzidła. Wodzami mecate można dopasować go do kształtu końskiego pyska.
Jeden koniec mecate tworzy pętlę - czyli wodze, które trzymamy w rękach podczas jazdy, a drugi jest wolny - można go wykorzystać do paru celów. Koniec ten jest
zawinięty naokoło rożka, gdy trenujemy z siodła lub puszczony luźno, gdy używamy go jako uwiązu do prowadzenia konia, lub jako lonży do pracy z koniem z ziemi.

Prz ygotowanie wodzy mecate

1. Przełóż slubber straps*
przez
kółka
wędzidłowe
gładką stroną na zewnątrz.
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2. Stań tak, by wędzidło i
slubber straps były na wprost
ciebie. Weź cieńszy koniec mecate i przewlecz go z lewa do
prawa przez wszystkie cztery
otwory w slubber straps tak, żeby
na zewnątrz prawego slobber
straps zwisało ok 15-20 cm liny.

3. Przełóż koniec liny pod slubber straps i od
góry wsuń go w utworzoną pętlę. Upewnij się, że
koniec liny skierowany jest w dół. (zdj. 3,4,5,6).
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4. Przeciągnij około 10 stóp (ok 3 m) sznura przez środek pomiędzy
prawym i lewym slubber straps, by utworzyć wodze.
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5. Powtórz krok 3 (zdj. 3,4,5,6) z lewą końcówką liny. Zaciśnij
węzły - po lewej stronie będziesz miał teraz długi luźny odcinek liny.
5

6. Pasekń wędzidłowy powinien znajdować się od dołu między slobber straps a ścięgierzem.
7. Paski policzkowe powinny być nad slobber straps. Aby ustalić poprawną długość wodzy, usiądź na koniu, chwyć środek
wodzy i dociągnij do klatki piersiowej na wysokości swojego mostka. Kiedy wodze dotykają twojej klatki piersiowej, powinieneś
mieć lekki kontakt z końskim pyskiem. Jeśli dotykasz klatki piersiowej, a wodze zwisają luźno, tzn., że są za długie.
Jeśli wybierasz wodze i masz kontakt z pyskiem konia zanim dotkniesz klatki piersiowej, to znaczy, że twoje wodze są zbyt krótkie.
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*slubber straps - skórzane paski łączące wodze i kółko wędzidłowe
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Jak zabezpieczyć i przywiązać wodze
mecate.
Podczas jazdy masz dwa sposoby, żeby zabezpieczyć
luźny koniec wodzy mecate. Możesz zawiązać go dookoła
rożka albo podnieść w górę przekładając pętlę pod paskiem.
1. Aby przywiązać koniec do rożka, powinieneś zrobić kilka
pół petli(jak na zdjęciu) i nałożyć je na rożek, aż sznur będzie zwisał
równo z łokciem konia. Będzie wystarczająco długi byś mógł go użyć,
ale wystarczająco krótki, by uniknąć przydepnięcia go przez konia.

2. Aby użyć drugiej opcji, przełóż sznur z prawej strony rożka siodła. Zrób pół pętlę i przeciągnij ją od dołu pod paskiem od
spodni wzdłuż lewego biodra. Tak złożona lina nie będzie wypadała podczas jazdy, ale w razie potrzeby można ją łatwo wysunąć.
Którąkolwiek opcję wybierzesz pamiętaj, żeby luźna część liny wisiała nieznacznie (5-8cm) niżej niż pętla wodzy.

Jak złożyć wodze mecate do pracy
z ziemi.
1. Przesuń wodze na lewą stronę końskiej szyi
i zrób z nich ósemkę. Przełóż pętlę przez głowę
konia i dostosuj wielkość pętli tak, by
wodze były w czterech równych długościach.

2. Zbierz pętle pod szyją konia i owiń je wolnym
końcem liny. Wsuń koniec liny przez utworzoną
półpętlę.

3. Powtórz krok
2, by zrobić jeszcze
jedną
pół
pętlę.
Teraz
możesz
bezpiecznie uwiązać swojego konia. W przypadku
gdy będzie się szarpał, będzie bezpieczny i się nie zrani.

4. Upewnij się, że pętla dookoła szyi konia
nie jest aż tak duża, żejeśli koń obniży głowę
, to
mógłby wsadzić w nią kopyto, ani tak luźna, że
może przelecieć przez głowę konia. Najłatwiejszy
sposób by temu zapobiec, to skrócić wodze, albo
po prostu zawiązać kolejną pół pętlę lub dwie
.

Clinton Anderson jest znanym na całym świecie trenerem. Specjalizuje się w behawioralnych problemach i ma bardzo dużo naśladowców na całym świecie. Urodzony w Australii, Clinton
przybył do USA w 1996 i pracował z Alem Dunningiem. Pięć lat później stał się pierwszym trenerem koni, który zaangażował się w tworzenie cotygodniowego programu telewizyjnego, w którym
prezentował metody szkoleniowe. W 2003 i 2005 roku wygrał zawody trenerów koni Road To The Horse.
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