Regulamin Otwartego Amatorskiego Pucharu Dolnośląskiego Związku
Jeździeckiego
w Kategorii „Pierwszy Krok”, „Debiuty” oraz „L1 Towarzyski”

1. Puchar skierowany jest do wszystkich amatorów jeździectwa, którzy zaczynają stawiać
pierwsze kroki na czworoboku.
2. Rozegrany zostanie przy zawodach regionalnych, na otwartym, kwarcowym czworoboku,
przed trybuną boczną Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.
3. Będzie sędziowany przez sędziów z licencją Polskiego Związku Jeździeckiego.
4. Zawodnicy oraz konie nie mogą mieć licencji ani klasy sportowej. Nie mogą być
zarejestrowani w DZJ czy PZJ. W kategorii L1 zawodnicy mogą, ale nie muszą posiadać
brązową odznakę jeździecką PZJ. W kategorii Pierwszy Krok i Debiuty zawodnicy nie mogą
posiadać odznaki jeździeckiej.
5. Dozwolone jest czytanie programu na czworoboku.
6. W kategorii Pierwszy Krok dozwolona jest asysta instruktora na czworoboku (prowadzenie
konia w ręku lub obok konia). Oczywiście wyżej promowane będzie samodzielna jazda
zawodnika.
7. Każdy zgłoszony koń lub kuc może wystartować w zawodach trzy razy pod różnymi
zawodnikami. Konie obowiązują szczepienia według przepisów weterynaryjnych PZJ. Rząd
jeździecki według przepisów PZJ, dozwolone wpinacze, wytoki ruchome, podogonia i
nauszniki.
8. Zawodnik może wystartować najwyżej w dwóch kategoriach, przy czym jeden raz w jednej
kategorii. Obowiązuje strój galowy, bryczesy, buty jeździcie oraz atestowany kask. Zalecana
jest kamizelka ochronna dla dzieci do 12 lat. Niedozwolone są ostrogi. Dozwolona jest jazda z
batem do 120cm. Zawodników obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do startu w zawodach, zawodników niepełnoletnich obowiązuje dodatkowo zgoda rodziców
lub opiekunów prawnych.
9. Obowiązują programy Autorski Pierwszy Krok i Autorski Debiuty (załącznik do regulaminu,
autorzy: Małgorzata Święcicka i Katarzyna Kopera) oraz program L1 PZJ 2019. Sędziowie w
skali od 0 do 10 będą oceniać poszczególne chody konia, dokładność w rysunku oraz dosiad
zawodnika i użycie pomocy.
10. Nagrodą za pierwsze miejsce w każdej kategorii jest Puchar oraz roczna darmowa licencja
rejestracyjna w DZJ. Pozostali uczestnicy podczas ceremonii dekoracji otrzymają pamiątkowe
floo.
Zawodników obowiązuje przestrzeganie Kodeksu Postępowania z Koniem

