EQUESTRIAN
COMPETITION COLLECTION
NEW PRODUCTS 2021

Balancing between fashion and sport, when every detail matters, when advanced technologies are fundamental
and precision can determine the results, is a task for specialists in this field. Our team, through years of experience
and above-average knowledge, has once again created a collection of clothing and competition accessories
that complements our regular offer for 2021.
The CHIC collection is a line of products that you know well and which are characterized by a unique look,
timeless elegance and a perfect fit. The leading motif of this collection is a striking pattern of crystals which adds
femininity and chic to the products. This year we have enriched the collection with new products - a tailcoat,
a competition shirt and several accessories.
The LA BELLE collection is our absolute novelty, combining an exceptional cut with fine design.
A characteristic accent of this collection is a subtle floral pattern transferred onto the fabric in the form of embroidery
and decorations with crystals and jets.
We would like to thank you for your trust and we are glad that once again we will be able to accompany you
during your starts this season and in the future.

Fair Play Team
Balansowanie na granicy mody i sportu, gdy każdy szczegół ma znaczenie, gdy zaawansowane
technologie są podstawą, a precyzja może zadecydować o wynikach, to zadanie dla specjalistów
w tej dziedzinie. Nasz zespół, wykorzystując lata doświadczenia i ponadprzeciętną wiedzę ponownie
stworzył dla Was kolekcję ubrań oraz akcesoriów konkursowych,
która jest uzupełnieniem naszej stałej oferty na rok 2021.
Kolekcja CHIC to linia dobrze znanych Wam produktów, którą cechuje niepowtarzalny
wygląd, ponadczasowa elegancja oraz perfekcyjne dopasowanie. Motywem przewodnim kolekcji
jest efektowny wzór z kryształków, dodający ubraniom kobiecości i szyku.
W tym roku uzupełniliśmy ją o kolejne produkty – frak, koszulkę konkursową oraz kilka akcesoriów.
Kolekcja LA BELLE jest naszą absolutną nowością, łączącą w sobie wyjątkowy krój z finezyjnym wzornictwem.
Charakterystycznym akcentem tej kolekcji jest subtelny kwiatowy wzór przeniesiony na materiał
w postaci haftów oraz zdobień z kryształków i dżetów.
Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że znów będziemy mogli towarzyszyć najbardziej wymagającym z Was
podczas startów w tym i kolejnych sezonach.
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Zespól Fair Play
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Art. 09831

LEXIM
CHIC
DRESSAGE SHORT TAILCOAT | KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY
• Elegant, double-row jacket underlining the feminine silhouette
• Highly breathable and elastic COMFINAT-tech™ fabric
• Decorative applications made of crystals with on the front and back
• Tail lined with synthetic leather
• Comes with a ton to tone, satin pocket square and exchangeable points
• Mesh lining for enhanced air circulation
• Eyelets under armpits
• Elegancki, dwurzędowy frak podkreślający kobiecą sylwetkę
• Doskonale przepuszczający powietrze i elastyczny materiał COMFINAT-tech™
• Ozdobiony dyskretnymi aplikacjami z kryształków z przodu oraz z tyłu
• Poły fraka podszyte syntetyczna skórą
• W komplecie atłasowa poszetka w kolorze fraka i wymienne patki
• Podszewka z siatki przepuszczającej powietrze
• Wywietrzniki pod pachami

COLORS | KOLORY:
5555 - burgundy | bordowy

1212 - navy | granatowy

SIZES | ROZMIARY:
34, 36, 38, 40,
42, 44, 46
YOUTH | MŁODZIEŻOWE
(only black | tylko czarny):

140, 152, 158, 164
1010 - black | czarny

Chic Collection
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Art. 09064

ANDREA
CHIC
READY TIED STOCK | PLASTRON
• Chic, made of taffeta
• Decorated with an eye-catching embroidery with jets
• Touch and close fastened at the back
• Bardzo elegancki, uszyty z tafty
• Ozdobiony dyskretnym haftem z dżetami
• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY:
2103 - white-silver | biało-srebrny

5503 - white-burgundy | biało-bordowy

1203 - white-navy | biało-granatowy

1003- white-black | biało-czarny

SIZES | ROZMIARY:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)

Chic Collection
Art. 02010

CLARENCE
CHIC
BELT | PASEK
• Made of high quality Italian patent leather
• Decorated with a jewellery tape with crystals
• Matches Daisy Chic breeches
• Wykonany z wysokiej jakości lakierowanej włoskiej skóry
• Ozdobiony biżuteryjną taśmą z kryształkami
• Pasujący do bryczesów Daisy Chic

Art. 03249

CATHRINE
LS
COMPETITION LONGSLEEVE SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA Z DŁUGIM RĘKAWEM
• Very elegant and exceptionally feminine
• Made of an elastic and breathable fabric
• Enhanced air circulation thanks to elastic mesh inserts on the front,
back and sleeves
• Decorated with discreet crystal applications
• Bardzo elegancka i niezwykle kobieca
• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny
• Elastyczne wstawki z siatki z przodu, na plecach oraz rękawach
zapewniające maksymalną przepuszczalność powietrza
• Ozdobiona dyskretnymi aplikacjami z kryształków

COLORS | KOLORY:

COLORS | KOLORY:
0303 - white | biały

5555 - burgundy | bordowy

34, 36, 38,
40, 42, 44

1212 - navy | granatowy

0355 - burgundy-white | bordowo-biały

0312 - navy-white | granatowo-biały

0310 - black-white | czarno-biały
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SIZES
| ROZMIARY:

1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
XS (75 cm), S (80 cm), M (85 cm), L (90 cm)
9

Art. 05126

QUANTINUM™
CHIC W-V
HELMET WITH WIDE VISOR
| KASK Z SZEROKIM DASZKIEM

• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at front and back side)
• Detachable and washable lining
• Flexible peak
• Made of a high shock and impact absorbing material
with further increased protection abilites thanks to the use
of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell
• Strengthening ribs protect against the pressure
from lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-460g, M-520g, L-560g
• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej
kształt głowy
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji
(otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka z pamięcią gąbki,
umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo
przez opatentowane zastosowanie półkul
absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom
przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-460g, M-520g, L-560g

COLORS | KOLORY:
1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
S (53-55cm)
M (56-58cm)
L (59-61cm)

Chic Collection
10
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Chic Collection
SHOW JACKETS | FRAKI KONKURSOWE

DOROTHEE COMFIMESH CHIC Art. 09828
DOROTHEE CHIC Art. 09824
LEXIM CHIC Art. 09831
TAYLOR CHIC Art. 09826
TAYLOR COMFIMESH CHIC Art. 09823
SHOW SHIRTS | KOSZULKI KONKURSOWE

CATHRINE Art. 03240
CATHRINE LONGSLEEVE Art. 03249
BREECHES | BRYCZESY

DAISY CHIC Art. 07575
HELMETS | KASKI

QUANTINUM™ CHIC Art. 05122
QUANTINUM™ CHIC W-V Art. 05126
ACCESSORIES | AKCESORIA

PAMMY GLOVES Art. 06093
CLARENCE CHIC BELT Art. 02010
ANDREA CHIC READY TIED STOCK Art. 09064
12 12
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Art. 09830

LEXY
DRESSAGE SHORT TAILCOAT | KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY
• Elegant, double-row jacket underlining the feminine silhouette
• Highly breathable and elastic COMFINAT-tech™ fabric
• Decorative embroidery with jets on the back, waist and collar
• Elegant box pleat on the back
• Tail lined with synthetic leather
• Comes with a white, satin pocket square
• Mesh lining for enhanced air circulation
• Eyelets under armpits
• Elegancki, dwurzędowy frak podkreślający kobiecą sylwetkę
• Doskonale przepuszczający powietrze i elastyczny
materiał COMFINAT-tech™
• Ozdobiony dyskretnymi haftami z dżetami z tyłu, na kołnierzyku
oraz w pasie
• Z tyłu elegancka kontrafałda
• Poły fraka podszyte syntetyczna skórą
• W komplecie biała, atłasowa poszetka
• Podszewka z siatki przepuszczającej powietrze
• Wywietrzniki pod pachami
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La Belle Collection

COLORS | KOLORY:
5555 - burgundy | bordowy

SIZES |
ROZMIARY:
34, 36, 38, 40,
42, 44, 46

1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny
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Art. 09829

LORIANA
SHOW JACKET | FRAK KONKURSOWY
• Classic model with a feminine cut
• Highly breathable and elastic
COMFINAT-tech™ fabric
• Elastic side panels and inner sleeves
made of COMFIMESH™
fabric which increases breathability
• Decorated with subtle embroidery with jets
• Box pleat on the back
• Two front pockets
• Klasyczny model, piękny kobiecy krój
• Doskonale przepuszczający powietrze i elastyczny
materiał COMFINAT-tech™
• Panele boczne i wnętrze rękawów
wykonane z dzianiny COMFIMESH™,
co zwiększa oddychalność fraka
• Ozdobiony subtelnymi haftami z dżetami
• Z tyłu elegancka kontrafałda
• Dwie kieszenie z przodu

COLORS | KOLORY:
1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
YOUTH | MŁODZIEŻOWE:
(only black | tylko czarny):

140, 152, 164

La Belle Collection
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Art. 03242

LORELLA
COMPETITION SHIRT | KOSZULKA KONKURSOWA
Art. 03247

LORELLA
LONGSLEEVE
COMPETITION LONGSLEEVE SHIRT
| KOSZULKA KONKURSOWA Z DŁUGIM RĘKAWEM
• Sporty and elegant design
• Made of an elastic, breathable, moisture wicking
technical fabric
• Elastic mesh inserts on the sleeves front and back
ensure perfect air circulation
• Decorative embroidery with jets on the front,
back and collar
• Połączenie elegancji i sportowego szyku
• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny
technicznej, odprowadzającej wilgoć na zewnątrz
• Wstawki z elastycznej siatki z przodu, na rękawach
i na plecach, zapewniające maksymalną
przepuszczalność powietrza
• Ozdobiona dyskretnymi haftami z dżetami z przodu,
z tyłu oraz na stójce

COLORS | KOLORY:
0303 - white | biały

0301 - beige-white | beżowo-biały

0312 - navy-white | granatowo-biały

0310 - black-white | czarno-biały

0357 - light pink-white | jasnoróżowo-biały

SIZES | ROZMIARY:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

18 18

La Belle
Collection
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Art. 03243

LIVIA
SLEEVELESS COMPETITION SHIRT

| KOSZULKA KONKURSOWA BEZ RĘKAWÓW
• Light and sporty sleeveless competition shirt
• Made of an ultra-light, breathable, elastic
and quick drying fabric
• Decorative embroidery with jets
• Front zipper
• Lekka, sportowa bluzka konkursowa bez rękawów
• Wykonana z ultralekkiej, oddychającej,
szybkoschnącej, elastycznej dzianiny
• Z przodu i z tyłu ozdobne hafty z cyrkoniami
• Zapinana z przodu na suwak

COLORS | KOLORY:
0303 - white | biały

1257 - light pink-navy
| jasnoróżowo-granatowy
1201 - beige-navy | beżowo - granatowy

0512 - navy-blue | granatowo-niebieski

0310 - black-white | czarno-biały

SIZES | ROZMIARY:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Art. 03241

La Belle
Collection

LETIZIA
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Chic and very feminine
• Made of an elastic, breathable and moisture wicking
technical fabric
• Fastened with decorative buttons with crystals
• Elastic lace insert ensures improved breathability
• Decorative embroidery with jets on the front,
back and sleeves

• Szykowana i bardzo kobieca
• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny
technicznej, odprowadzającej wilgoć na zewnątrz
• Zapinana z przodu na ozdobne guziki z kryształkami
• Wstawki z elastycznej, ozdobnej koronki dla lepszej
cyrkulacji powietrza
• Ozdobiona dyskretnymi haftami z dżetami z przodu,
z tyłu oraz na rękawkach

SIZES | ROZMIARY:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
YOUTH | MŁODZIEŻOWE:
(only white and navy | biały i granatowy)

COLORS | KOLORY:

0303 - white | biały

0101 - beige | beżowy

1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

140, 152, 158, 164
20
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Art. 03244

LUNA
COMPETITION LONGSLEEVE SHIRT
| KOSZULKA KONKURSOWA

• Longsleeve competition shirt
• Made of an ultra-light, breathable,
elastic and quick drying fabric
• Perforated fabric inserts on the sleeves
and side for increased air flow
• Decorated with subtle embroidery with jets
• Front zipper
• Bluzka konkursowa z długim rękawem
• Wykonana z ultralekkiej, oddychającej,
szybkoschnącej, elastycznej dzianiny
• Wstawki wzdłuż rękawów i po bokach
koszulki z perforowanej dzianiny,
zapewniającej maksymalną
przepuszczalność powietrza
• Ozdobiona subtelnym haftem z dżetami
• Zapinana z przodu na suwak

COLORS | KOLORY:
0303 - white | biały

1257 - light pink-navy
| jasnoróżowo-granatowy
1205 - blue-navy
| niebiesko - granatowy
1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
YOUTH | MŁODZIEŻOWE:
140, 152, 158, 164

Art. 03248

LUCIA
2.0
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA
• Elegant and very feminine competition shirt
• Made of an elastic, breathable, moisture wicking technical fabric
• Decorative, elastic lace insert ensures improved breathability
• Elegancka i bardzo kobieca bluzka konkursowa
• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej,
odprowadzającej wilgoć na zewnątrz
• Wstawki z elastycznej, ozdobnej koronki,
zapewniające lepszą przepuszczalność powietrza

22

COLORS | KOLORY:
1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
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Art. 07579

LIVIANA
BREECHES | BRYCZESY
• Classic women’s high waist breeches
• Full seat with COMFISTICK™ grip technology
• Front and back decorated with discreet embroidery with jets
• Elastic leg bottoms
• Klasyczne bryczesy damskie z wysokim stanem
• Pełny lej pokryty antypoślizgowym żelem
w technologii COMFISTICK™
• Przód i tył ozdobione dyskretnym haftem z dżetami
• Zakończone elastyczną nogawką

COLORS | KOLORY:
0303 - white | biały

Art. 02009

LAUREN
BELT | PASEK
• Made of high quality Italian patent leather
• Decorated with a jewellery tape with crystals
• Matches breeches LIVIANA
• Wykonany z wysokiej jakości lakierowanej włoskiej skóry
• Ozdobiony biżuteryjną taśmą z kryształkami
• Pasujący do bryczesów LIVIANA

COLORS | KOLORY:
1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
XS (75 cm), S (80 cm), M (85 cm), L (90 cm)

4747 - taupe grey | ciemnobeżowy

SIZES | ROZMIARY:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
YOUTH | MŁODZIEŻOWE:
(only white | tylko białe)
140, 152, 158, 164

La Belle
Collection
Art. 02011

LUMINOSO
BELT | PASEK
• Made of high quality Italian patent leather
• Decorated with an eye-catching application
• Matches breeches LIVIANA
• Wykonany z wysokiej jakości lakierowanej włoskiej skóry
• Ozdobiony efektowną błyszczącą taśmą
• Pasujący do bryczesów LIVIANA

COLORS | KOLORY:
1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
XS (75 cm), S (80 cm), M (85 cm), L (90 cm)
24 24
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Art. 06097

LOLA
RIDING GLOVES | RĘKAWICZKI
• Made of synthetic leather
• Breathable and anti-slip
• Outer palm made of a thin, breathable mesh
• Decorated with piping with Fair Play logo
• Adjustable in the wrist
• Touch screen friendly
• Wykonane ze skóry syntetycznej
• Przewiewne i antypoślizgowe
• Zewnętrzna część z cienkiej, przepuszczającej powietrze siatki
• Ozdobione wypustką z logo Fair Play
• Regulacja obwodu
• Umożliwiają obsługę ekranów dotykowych

COLORS | KOLORY:
0303 - white | biały

1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
XS, S, M, L, XL
YOUTH | MŁODZIEŻOWE:
8, 10, 12 years | lat

Art. 06098
Art. 09063

LUCREZIA
READY TIED STOCK | PLASTRON

Art. 09062

LUMINIA
READY TIED STOCK | PLASTRON

La Belle
Collection

LIV
RIDING GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of thin, synthetic leather
• Touch screen friendly
• Decorative embroidery with jets along the little finger

• Chic, made of taffeta
• Decorated with an eye-catching embroidery with jets
• Touch and close fastened at the back

• Chic, made of taffeta
• Decorated with an eye-catching application
• Touch and close fastened at the back

• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry
• Przystosowane do obsługi ekranów dotykowych
• Dekoracyjny haft z dżetami wzdłuż najmniejszego palca

• Bardzo elegancki, uszyty z tafty
• Ozdobiony dyskretnym haftam z dżetami
• Zapinany z tyłu na rzep

• Bardzo elegancki, uszyty z tafty
• Ozdobiony efektowną błyszczącą taśmą
• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY:

COLORS | KOLORY:

COLORS | KOLORY:

0303 - white | biały

5503 - white-burgundy | biało-bordowy

2103 - white-silver | biało-srebrny

1203 - white-navy | biało-granatowy

5503 - white-burgundy | biało-bordowy

1003- white-black | biało-czarny

1203 - white-navy | biało-granatowy

SIZES | ROZMIARY:
XS, S, M, L, XL

1003- white-black | biało-czarny

YOUTH | MŁODZIEŻOWE:
8, 10, 12 years | lat

SIZES | ROZMIARY:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)

1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)
26
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Art. 05128

QUANTINUM
™ ECLIPSE W-V
HELMET WITH WIDE VISOR | KASK Z SZEROKIM DASZKIEM
Art. 05129

QUANTINUM™
ECLIPSE
ROSEGOLD W-V
HELMET WITH WIDE VISOR | KASK Z SZEROKIM DASZKIEM
COLORS | KOLORY:
1212 - navy | granatowy

1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
S (53-55cm)
M (56-58cm)
L (59-61cm)
28

• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at front and back side)
• Detachable and washable lining
• Flexible peak
• Made of a high shock and impact absorbing material
with further increased protection abilites thanks to the use
of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell
• Strengthening ribs protect against the pressure
from lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-460g, M-520g, L-560g
• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej
kształt głowy
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji
(otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka z pamięcią gąbki,
umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo
przez opatentowane zastosowanie półkul
absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom
przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-460g, M-520g, L-560g
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Art. 05127

QUANTINUM™
CARBON
W-V
HELMET WITH WIDE VISOR
| KASK Z SZEROKIM DASZKIEM

• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at front and back side)
• Detachable and washable lining
• Flexible peak
• Made of a high shock and impact absorbing material
with further increased protection abilites thanks to the use
of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell
• Strengthening ribs protect against the pressure
from lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-460g, M-520g, L-560g
• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej
kształt głowy
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji
(otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka z pamięcią gąbki,
umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo
przez opatentowane zastosowanie półkul
absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom
przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-460g, M-520g, L-560g

COLORS | KOLORY:
1010 - black | czarny

SIZES | ROZMIARY:
S (53-55cm)
M (56-58cm)
L (59-61cm)
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