
Finał Małej Ligi PPC 2019/2020 – Dressage Dance 

 

 

1.Organizator: Polish Pony Club Sp. z o.o.  

2. Termin zawodów: 21.06.2020 (niedziela) godz. 11.00 

3.Miejsce zawodów: Polish Pony Club , Tomaszkowo, ul.Perkoza 5, 11-034 

Stawiguda 

4.Uczestnicy: każdy chętny bez ograniczeń wieku i umiejętności jeździeckich  

5. Termin zgłoszeń: do 16.06.2020 poprzez panel zawodykonne.com  

6.Opłaty: wpisowe 100zł/dzień zawodów od pary jeździec-koń 

8.Podczas jednego dnia zawodów jeden koń może startować 2 razy. 

9.Boksy-istnieje możliwość wynajęcia boksu na czas trwania zawodów – 50zł, ilość 

boksów ograniczona 

10.Miejsce : czworobok  20mx40m w hali namiotowej - kwarc z fizeliną, rozprężania : 

plac zewnętrzny 40mx60m piasek 

11.Sędziowie: Malwina Grabarczyk -sędzia ujeżdżeniowy, Monika Filip-sędzia 

artystyczny 

13.Nagrody: Drobne upominki i piękne rozety dla każdego zawodnika startującego, 

zgłoszonego w terminie 

14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp. 

15.Odpowiedzialność za ubezpieczenia startujących par spoczywa na 

przedstawicielach ekip i zawodnikach-przystąpienie do startu jest RÓWNOZNACZNE 

z posiadaniem ubezpieczenia!!! oraz zgodą rodziców zawodników nieletnich na start 

15.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. 

 

 

Pogram zawodów: 

 

Konkurs 1 – grupa P 1 

Konkurs 2 – grupa P 2 

Konkurs 3 – grupa P 3 

Konkurs 4 – grupa P 4  

Konkurs 5 - grupa OPEN 

 

Regulamin 
 

1. Zawody ujeżdżeniowo-artystyczne odbywają się na czworoboku ujeżdżeniowym lub 

ogrodzonym placu (20mx40m), 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 (prosimy o podanie tytułu w 

zgłoszeniu), przedstawienia teatralnego  itp. 

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

4. Elementy obowiązkowe dla grup – łączenie elementów w dowolny sposób, każdy przejazd 

rozpoczynamy od wjazdu na linię środkową, zatrzymania w X i ukłonu: 



Finał Małej Ligi PPC 2019/2020 – Dressage Dance 
a) P 1 – dzieci do 6 lat, prowadzone w ręku/wykonujące samodzielnie elementy z bliską 

asystą opiekuna : kłus anglezowany (minimum 10m) , kłus ćwiczebny (minimum 10m), 

półsiad w stępie (minimum 10m),  młynek w stój, wsiadanie i zsiadanie na kucyka z ziemi 

b) P 2 – dzieci od 7 lat/początkujące/hipoterapeutyczne , prowadzone w ręku lub wykonujące 

samodzielnie elementy z bliską asystą opiekuna : kłus anglezowany (minimum 20m) , 

kłus ćwiczebny(minimum 10m), półsiad w kłusie (minimum 10m),  młynek w stój, 

wsiadanie i zsiadanie na konia z ziemi 

c) P 3 – dzieci 7-10 lat, jeżdżące samodzielnie na kucach : koło 20m w kłusie ćwiczebnym, 

zagalopowanie na prawą i lewą nogę w dowolnym narożniku (poprawne w stosunku do 

strony w jaką się para porusza), koło w galopie 20m (pełny siad) 

d) P 4 – zawodnicy od 11 lat wzwyż :  koło 20m w kłusie ćwiczebnym w E (w dowolną 

stronę), zmiana kierunku po przekątnej w kłusie ćwiczebnym (kierunek dowolny), 

zagalopowanie na prawą nogę między C a M, zagalopowanie na lewą nogę między A a F, 

zatrzymanie w E z kłusa ćwiczebnego i nieruchomość 5 sekund, ruszenie kłusem ze stój 

e) OPEN –anglezowanie na poprawną nogę, ocena zachowania rysunku czworoboku, koło w 

galopie w A na prawą nogę o średnicy 20m, wolta 10m w A w kłusie ćwiczebnym w lewo, 

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

A, wykonanie przejścia z galopu do kłusa ćwiczebnego w X podczas przekątnej 

(dowolnej) 

 

Zasady oceny: 

 
Ocena ujeżdżeniowa: 

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

danego elementu równe jest ocenie 0p., próba wykonania elementu jest oceniana 

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

ujeżdżeniowych,  dosiad, poprawność użycia pomocy 

 

Ocena artystyczna: 

wrażenie artystyczne 0-20 pkt 

dopasowanie przejazdu do muzyki/do tytułu przejazdu 0-10 pkt 

pomysłowość i wykonanie stroju 0-10 pkt 

 


