I LADIES´ CUP
Towarzyskie Zawody w Damskim Siodle On-line
Organizator:

Stowarzyszenie W Damskim Siodle

Miejsce:

DOWOLNE, BEZPIECZNE DLA JEŹDŹCÓW I KONI

Sędzia:

Izabela Popławska-Szostak (POL)

Koordynator zawodów:

Edyta Mikołajewska

Zgłoszenia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warunki przyjęcia zgłoszenia: przesłanie na adres wdamskimsiodle@wp.pl w osobnym pliku
podpisanej Klauzuli RODO oraz podpisanej Zgody na publikację. Jeśli Zawodniczka jest
niepełnoletnia – Klauzulę i Zgodę musi podpisać Rodzic/Opiekun.
Pliki podpisane w formie:
Imię i nazwisko Zawodniczki RODO
Imię i nazwisko Zawodniczki Zgoda
Termin zgłoszenia i wysyłania materiałów: do 30 sierpnia 2020 r. (niedziela)
Wszystkie wysłane pliki muszą być podpisane w formie:
Imię i nazwisko Zawodniczki Konkurs nr …
Wyniki ukażą się na stronie Stowarzyszenia W Damskim Siodle: 13 września 2020 r.
(niedziela)

Program zawodów:
Konkurs nr 1 – Equitation – senior
Konkurs nr 2 – Equitation – junior
Konkurs nr 3 – Equitation ze skokiem (wysokość przeszkód – 2 stacjonaty – do 70 cm)
Konkurs nr 4 – Konkurs Elegancji – senior
Konkurs nr 5 – Konkurs Elegancji – junior
Konkurs nr 6 – Konkurs Strojów Historycznych
Konkurs nr 7 – Konkurs Freestyle
Konkurs nr 8 – Konkurs „Przejazd dowolny” – wyłącznie dla POCZĄTKUJĄCYCH
Konkurs nr 9 – Konkurs „Prezentacja stroju”

Uwagi:
Flot’s i dyplomy przewidziane są za 1-3 miejsca, przesłane zostaną pocztą.
Wszystkie przesłane pliki muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem Amazonki oraz
numerem konkursu. Za jakość nagrań odpowiada Zawodnik!
Juniorzy we wszystkich konkursach (oprócz Konkursu nr 9 „Prezentacja stroju”) zgodnie
z przepisami muszą startować w kasku.
Sprzęt jeździecki i rząd muszą być bezpieczne i wygodne dla konia.
Konie powinny posiadać aktualne szczepienia.
W przypadku osób niepełnoletnich – pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach i nagrywanych
filmikach.
W konkursach dla amazonek obowiązują przepisy i regulaminy PZJ dyscypliny ujeżdżenia oraz
Przepisy Jazdy w Damskim Siodle z 22.04.2019 (www.wdamskimsiodle.pl).
Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach i nagrywanych filmikach na własny koszt i ryzyko.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów,
luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych
zdarzeń). Zaleca się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Opłaty:
Konkurs nr 1 – Equitation – senior – 35,00 zł*
Konkurs nr 2 – Equitation – junior – 35,00 zł*
Konkurs nr 3 – Equitation ze skokiem – 35,00 zł
Konkurs nr 4 – Konkurs Elegancji – senior – 35,00 zł*
Konkurs nr 5 – Konkurs Elegancji – junior – 35,00 zł*
Konkurs nr 6 – Konkurs Strojów Historycznych – 35,00 zł
Konkurs nr 7 – Konkurs Freestyle – 35,00 zł
Konkurs nr 8 – Konkurs „Przejazd dowolny” – dla początkujących 35,00 zł
Konkurs nr 9 – Konkurs „Prezentacja stroju” – 35,00 zł
* BEZPŁATNY dla Członków Stowarzyszenia, którzy opłacili składki za bieżący rok

Udział we wszystkich konkursach – 175,00 zł
Udział we wszystkich konkursach dla Członków Stowarzyszenia, którzy opłacili składki za
bieżący rok – 140,00 zł

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie W Damskim Siodle Bank BNP Paribas 73 1600 1462 1820 3546 3000 0001
Tytułem: Imię i nazwisko Ladies Cup

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty
konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest
najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może
być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I.

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod
treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II.

Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział
w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów

chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków
nadużywania pomocy.

III.

Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na
teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich
bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.

V.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Opisy Konkursów:
Konkurs Equitation – amazonka ma zaprezentować krótki pokaz jazdy w stępie w jednym
kierunku oraz w kłusie i galopie w obu kierunkach. Czas trwania pokazu – 2 minuty.
Obowiązuje strój sportowy. W tym konkursie oceniany jest wyłącznie jeździec, a nie koń,
jednakże koń powinien mieć maniery konieczne do noszenia siodła damskiego. Sędzia ocenia
skuteczność pomocy, elastyczność, wyprostowanie, sylwetkę amazonki oraz ogólne wrażenie,
w tym oddziaływanie na sposób poruszania się konia. Każda z uczestniczek otrzyma krótki
komentarz sędziego dotyczący pokazu, umiejętności, sylwetki oraz stroju.
Klasyfikacja w tym konkursie jest oddzielna dla juniorów i seniorów.
Bezpośrednio po przejeździe proszę nagrać jedno zbliżenie amazonki po prawej i jedno po
lewej stronie konia w celu zweryfikowania prawidłowego rzędu i stroju.
Konkurs Equitation ze skokami – amazonka ma zaprezentować krótki pokaz jazdy w stępie
w jednym kierunku oraz w kłusie i galopie w obu kierunkach. Czas trwania pokazu –
2 minuty. Obowiązuje strój sportowy. Do przejazdu należy włączyć 2 skoki o wys. do 70 cm,
jedna z prawego i jedna z lewego najazdu. W tym konkursie oceniany jest koń i jeździec. Koń
powinien mieć maniery konieczne do noszenia siodła damskiego. Sędzia ocenia także
skuteczność pomocy, elastyczność, wyprostowanie, sylwetkę amazonki oraz ogólne wrażenie,
w tym oddziaływanie na sposób poruszania się konia, a także styl skoków. Jest to konkurs
przygotowujący amazonki do wyższych konkursów skoków, a także wyłaniający konia, który
ma najlepsze do tego predyspozycje. Każda z uczestniczek otrzyma krótki komentarz
sędziego dotyczący pokazu, umiejętności, sylwetki oraz stroju.
Bezpośrednio po przejeździe proszę nagrać jedno zbliżenie amazonki po prawej i jedno po
lewej stronie konia w celu zweryfikowania prawidłowego rzędu i stroju.
Konkurs Elegancji – konkurs polega on na zaprezentowaniu się amazonki konno,
w damskim siodle, w stępie, kłusie i galopie, w stroju nawiązującym do sukien historycznych
lub kostiumie zaprojektowanym i wykonanym osobiście tak, by prezentować się najbardziej
ciekawie, niebanalnie i elegancko. Ocenie będzie podlegać postawa i prezencja amazonki, ale

też pomysłowość, niekonwencjonalność oraz inwencja twórcza w wykonaniu i doborze
kostiumu.
Filmik można nagrać w dowolnym, bezpiecznym miejscu, długość nagrania – max 2 min.
Filmik może mieć podkład muzyczny.
Niewskazane są wycięte dekolty, brak rękawiczek czy nakrycia głowy.
Konkurs Strojów Historycznych – konkurs polega na zaprezentowaniu się amazonki konno,
w damskim siodle wyłącznie w stępie, w stroju „z obrazu”, czyli nawiązującym do
konkretnego dzieła – malarstwa, rysunku lub grafiki – dotyczącego jazdy po damsku.
Amazonki, oprócz samych strojów, muszą przygotować opis stroju (wraz z kopią
obrazu/rysunku/grafiki), w którym ma być objaśnione do jakiego dzieła strój nawiązuje, opis
poszczególnych części stroju i związane z jego wykonaniem istotne fakty. Opis musi być
podpisany imieniem i nazwiskiem amazonki. UWAGA: brak opisu grozi eliminacją
amazonki!

Oceniana

będzie

zgodność

wyglądu

stroju

z

dziełem

(obrazem/rysunkiem/grafiką), dopracowanie szczegółów (buty, dodatki) oraz postawa
i prezencja Amazonki, jak i inwencja twórcza w wykonaniu kostiumu.
Filmik można nagrać w dowolnym, bezpiecznym miejscu, długość nagrania – max 2 min.,
w nagraniu należy uwzględnić zbliżenie stroju. Filmik może mieć podkład muzyczny.
Konkurs Freestyle – w Konkursie „Freestyle” może wziąć udział każda Amazonka. Polega
on na zaprezentowaniu się amazonki konno, w damskim siodle, w dowolnie przygotowanym
programie i stroju. Program oraz strój może dotyczyć dowolnego tematu. Może być
przygotowany z dowolną scenografią, do dowolnej muzyki. Musi trwać od 3 do 5 minut.
Uczestniczki muszą zaprezentować się w stępie, kłusie i galopie.
Oceniana będzie postawa i prezencja Amazonki, pomysłowość i inwencja twórcza
w wykonaniu scenografii i kostiumu oraz ogólne wrażenie pokazu.
Konkurs „Przejazd dowolny” – konkurs przeznaczony jest dla Pań, które pragną chodź raz
poczuć się jak prawdziwa dama i w sukni dosiąść konia w damskim siodle. Konkurs
wyłącznie dla POCZĄTKUJĄCYCH. W konkursie tym mają prawo startu wszystkie Panie
(początkujące), które posiadają suknię, odpowiednie nakrycie głowy, rękawiczki oraz buty

(na płaskim obcasie za kostkę). Krój sukni pozwalający na swobodne siadanie w damskim
siodle (czyli odpowiednia długość oraz szerokość spódnicy). Damy dosiadające koni, bez
względu na umiejętności jeździeckie, będą prowadzone w ręku przez swoich luzaków lub
osobę towarzyszącą posiadających doświadczenie w obsłudze z końmi. Dama nie będzie
wybierana na podstawie umiejętności jeździeckich, sędzia ocenia tylko postawę amazonki,
ukłon, uśmiech i strój. Niewskazane są wycięte dekolty, brak rękawiczek czy nakrycia głowy.
Filmik można nagrać w dowolnym, bezpiecznym miejscu, długość nagrania – max 2 min.
Filmik może mieć podkład muzyczny.
Konkurs „Prezentacja stroju” – w konkursie może wziąć udział każda Amazonka, która
chce zaprezentować swój strój jeździecki. Amazonka stoi na ziemi, nie może siedzieć na
koniu, koń może natomiast jej towarzyszyć.
Zdjęcie! (nie film) musi być przesłane w formacie jpg.
Każda amazonka po ogłoszeniu wyników otrzyma e-mail z wynikami i krótkim
komentarzem Sędziego Głównego swojego przejazdu.

