
Adfærdskodeks MGADK  

Følgene steder er omfattet af adfærdskodekset: 

• Stævnebanen  

• Opvarmning / træningsområde 

• Område omkring bane, opvarmning og opstaldning  

• Campingområde 

• Parkeringsplads til køretøjer 

• Rytterarrangementer  

• Café 

 

Følgende personer er omfattet af adfærdskodekset:  

• Officials 

• Trænere 

• Ryttere 

• Ejere af ponyer 

• Supportere, der er tilknyttet ryttere eller hold 

Alle officials har et særligt ansvar for at sikre den overordnede gode adfærd for alle involverede i 

konkurrencen. 

Trænere har et særligt ansvar over for både deres ryttere og deres ponyer. 

Ryttere har et særligt ansvar over for deres ponyer. 

Supportere har et særligt ansvar for at sikre god opførsel af den gruppe, som de er medlemmer af. 

 

 

 



 

Alle, der er involveret i Mounted Games, forventes at følge disse retningslinjer: 

• Overhold til enhver tid reglerne i MGADK og IMGA. 

• Opføre sig til enhver tid på en måde, der reflekterer positivt på Mounted Games-

sporten og på intet tidspunkt på en måde, der er stødende. 

• Optræde med høflighed. 

• Overhold altid alle rimelige instruktioner eller anmodninger fra alle officials. 

• Accepter altid officials beslutninger uden argumenter eller brug af voldeligt eller 

truende sprog eller opførsel. 

• Accept ingen mishandling af en pony på nogen måde eller på et noget tidspunkt, 

inklusive bevidst brug af biddet som et middel til straf og / eller misbrug af ponyens 

øvrige udstyr på en måde, der kan forårsage smerte eller ubehag for pony. 

• Ingen anvendelse af forbudte stoffer eller medikamenter til en konkurrerende pony.  

• Altid at tale sandt i en situation, hvor man skal udtale sig om en situation.  

• Sørg for at alle nødvendige dokumentationer er i orden på ponyen for eks. Pas og 

vaccinationskort.  

Ved overtrædelse:  

Hvis en overtrædelse bemærkes af dommeren eller officials, behandles denne i henhold til reglerne 

for Mounted Games og / eller denne adfærdskodeks. Hvis dommeren ikke føler sig i stand til at 

behandle sagen på grund af sagens grovhed eller på grund af en interessekonflikt, skal det 

rapporteres til et nedsat udvalg bestående af dommer, stævneansvarlige og mindst 1 

bestyrelsesmedlem.  

De sanktioner, der kan anvendes, når der forekommer overtrædelser, er: 

• Skriftlige og verbale advarsler 

• Diskvalifikation i en leg eller en session 

• Bortvisning fra stævnet 

 

Bestyrelsen skal altid orienteres om situationen efterfølgende af dommer og/eller stævneudvalg.  

 

Ved særligt grove episoder eller gentagelser kan bestyrelsen af MGADK efterfølgende træffe 

yderligere sanktioner.  

 

 


