
Dressage Dance-Finał 

 

 

Regulamin 
 

1. Zawody artystyczne odbywają się na czworoboku ujeżdżeniowym lub ogrodzonym placu 

(najlepiej 20mx40m ale nie koniecznie), a czas jednego przejazdu nie może przekroczyć 6 

min. 

2. W pokazie można wykorzystać elementy z każdej dziedziny związanej z jeździectwem, 

dozwolona jest pomoc osób trzecich i zwierząt innych niż koń zawodnika, istnieje możliwość 

wykorzystania rekwizytów, przebrania jeźdźca i konia, wybrania podkładu muzycznego 

(należy takowy przygotowany dostarczyć na nośniku elektronicznym do organizatora 

najpóźniej 30 minut przed przejazdem), zatytułowania przejazdu, przedstawienia teatralnego  

itp. 

3. W zawodach typu ,,Dressage Dance” nie ma możliwości dyskwalifikacji zawodnika. 

4. Elementy obowiązkowe dla grup: 

a) Pony I – kłus anglezowany (minimum 30m) , kłus ćwiczebny bez strzemion (minimum 

10m), półsiad w stępie bez trzymania siodła (minimum 20m),  samodzielne koło w stępie 

(minimum średnicy 10m)-bez prowadzenia, samodzielne zatrzymanie kucyka, artystyczny 

„upadek z konia” 

b) Pony II - kłus anglezowany (minimum 30m) , kłus ćwiczebny bez strzemion (minimum 

30m), półsiad w kłusie (minimum 20m),  zatrzymanie konia w jeździe samodzielnej i 

nieruchomość 5 sekund w wybranej literce ,  koło o średnicy 20m w stępie lub kłusie w 

literce E lub B (na dowolną stronę) – próba samodzielna, samodzielne poprawne zsiadanie 

z konia i wsiadanie na konia 

c) Pony III – koło 15m w kłusie, koło w galopie 20m (pełny siad)x 2 – na prawo i na lewo, 

zatrzymanie z kłusa w dowolnej literce, zmiana kierunku poprzez przekątną w kłusie 

ćwiczebnym, koło 20m w kłusie w półsiadzie 

d) Pony IV – koło 20m w kłusie ćwiczebnym, zmiana kierunku po przekątnej w kłusie 

ćwiczebnym, koło 20m w galopie x2 – na prawą i na lewą nogę,  zmiana kierunku w kole, 

zatrzymanie w dowolnej literce z kłusa i nieruchomość 5 sekund, ruszenie kłusem ze stój, 

anglezowania na poprawną nogę 

e) OPEN –anglezowania na poprawną nogę, koło w galopie na prawą nogę o średnicy 15m, 

koło w galopie na lewą nogę o średnicy 15m , zagalopowanie na prawą  nogę w literce C, 

zagalopowanie na lewą nogę w literce A, wykonanie przejścia z galopu do kłusa 

ćwiczebnego, zwrot na przodzie o 180 stopni w prawą i w lewą stronę, ustępowanie od 

łydki (w stępie od lewej łydki w prawo i od prawej łydki w lewo-minimum 5m 

ustępowania do zaliczenia ruchu) 

 

Zasady oceny: 

 
Ocena ujeżdżeniowa: 

0-10 pkt. za każdy element ujeżdżeniowy wyznaczony w danej kategorii 

0-20 pkt za wrażenie ogólne w tym branie pod uwagę dodatkowych elementów  ujeżdżeniowych,  

dosiad, poprawność użycia pomocy 

 

Ocena artystyczna: 

wrażenie artystyczne 0-40 pkt 

dopasowanie przejazdu do muzyki 0-20 pkt 

pomysłowość i wykonanie stroju 0-30 pkt 

 
 


