
KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 

ul. Prof. Szafrana 6, 65-516 Zielona Góra 
tel./fax 68 28 2694, e-mail: zielonagora@azs.pl 

 
 

Zielona Góra 23.04.2014 r. 
 

Informacje dodatkowe 
Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie 

 
Termin: 29.05-1.06.2014 r. 
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, ul. 
Olimpijska 20.  

 

1. Odprawa techniczna (dotyczy kierowników i trenerów ekip) odbędzie się w dniu 29.05.2014 
r., o godz. 20.00 – obiekt sali konferencyjno-sportowej (budynek basenu krytego).    

2. Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu 29.05.2014 r., w godz. 15.00-19.30 - obiekt 

hali tenisowej.  Dokumenty potrzebne do weryfikacji są opisane w punkcie III.3.3 Regulaminu 

Ogólnego AMP 2013/14. 

3. Przegląd weterynaryjny odbędzie się w dniu 29.05.2014 r., w godz. 16:00 – 19:30.   

Uwaga! Każdy zawodnik powinien posiadać paszport konia.  

4. Zasady rozgrywania zawodów: 
SKOKI: 

I. Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów karnych uzyskanych we wszystkich 

konkursach (I półfinał, II półfinał i finał). O zwycięstwie w AMP decyduje najmniejsza 

łączna liczba punktów karnych. W przypadku tej samej najmniejszej liczby punktów 

karnych o zajętym miejscu przez zawodnika decyduje rozgrywka (art. 238.2.2) 

Pozostali zawodnicy będą sklasyfikowani według łącznej liczby punktów karnych 

i uzyskanego czasu w konkursie finałowym.  

II. Zawodnik jest klasyfikowany po ukończeniu przynajmniej jednego półfinału. 

III. O kolejności startu w finale decyduje suma punktów karnych z I i II półfinału oraz czas 

z II półfinału (kolejność odwrotna). 

IV. O kolejności startu w II półfinale decyduje suma punktów karnych uzyskanych 

z I półfinału, a w przypadku równej liczby punktów uzyskany czas (kolejność odwrotna) 

V. W konkurencji profi w finale staruje 10 najlepszych par. W konkurencji amator, w finale 

startują wszyscy zawodnicy. 

VI. Warunki: parkur i rozprężania skokowa – profesjonalne podłoże jeździeckie firmy 

Tegra. 

UJEŻDŻENIE: 
I. W finale profi startuje najlepszych 10 zawodników po dwóch dniach. 

II. W finale amator startuje najlepszych 15 zawodników po dwóch dniach. 

III. O zwycięstwie w AMP decyduje suma największej liczby punktów po trzech dniach. 

IV. Warunki: czworobok ujeżdżeniowy, rozprężania ujeżdżeniowa – profi: profesjonalne 

podłoże jeździeckie firmy Tegra, amator: podłoże piaszczyste. 



5. Uwagi końcowe: 

I. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Ogólnym i Technicznym AMP. (uczelnia 

jest klasyfikowana, gdy wystartuje co najmniej dwóch zawodników – zgodnie 

z Reg. Tech. AMP – jeździectwo). 

II. Stajnie znajdują się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie ul. Olimpijska 20. Wjazd na teren możliwy 

będzie od 10:00 w dniu 29.05.2014.  

Parking dla przyczep znajduje się na polu karawaningowym, natomiast 

dla samochodów osobowych na parkingu głównym –  teren  WOSiR Drzonków. 

III. Wyżywienie konia we własnym zakresie.  

Istnieje możliwość dokupienia (płatne na miejscu w WOSiR Drzonków): 

• słomy – 10 zł brutto / 1 balik; 

• siana - 12 zł brutto / 1 balik; 

• trocin – 60 zł brutto / 1 paczkę.  

IV. Przypominamy o dokumentach zdrowia konia (aktualne badania i szczepienia zgodnie 

z Reg. PZJ) wpisane w paszport. 

! Bez w/w dokumentów konie nie zostaną przyjęte na teren WOSiR Drzonków 

V. Podczas zawodów dostępny będzie kowal (odpłatnie na telefon). 

VI. Zawodnik może zgłosić do zawodów po jednym koniu w skokach amator oraz 

w ujeżdżeniu i nie ma możliwości zmiany konia w jednej konkurencji. Natomiast  

w skokach profi zawodnik w półfinale może startować na 2 koniach, a w finale  

na 1 koniu i jest to decyzja zawodnika na którym koniu wystartuje w finałowym 

konkursie. Koń może startować dwa razy dziennie. 

VII. W ujeżdżeniu w kategorii amator sędziowie dopuszczają dowolność w używaniu ostróg. 

Brak możliwości korzystania z batów oraz nie dopuszcza się do czytania programów 

przez osoby z zewnątrz. 

VIII. Osoby, które chcą by wyniki AMP liczyły się do klasyfikacji sportowej PZJ muszą 

posiadać ważne licencje. 

IX. Zawodnicy mają obowiązek uczestniczyć w prezentacji ekip, która odbędzie się w dniu 

30 maja 2014 r. (piątek) 

X. Dopuszcza się możliwość opuszczenia terenu zawodów przez konia po uzgodnieniu 

z weterynarzem zawodów 

XI. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają wiadra i trociny dla koni! 

XII. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

powstać w trakcie zawodów. Zaleca się ubezpieczenie NNW. 

XIII. Listy startowe będą dostępne wieczorem 29.05.2014 w biurze zawodów oraz na stronie 

internetowej organizatora: www.azs.zgora.pl 

XIV. Posiłki wegetariańskie należy zgłaszać na adres amp@drzonkow.pl do dnia 16.05.2014 

r. 

XV. Pozostałe szczegóły zostaną podane w ew. korekcie komunikatów lub na odprawie 

technicznej. 

 

6. Informacji udzielają: 

Odpowiedzialna za zakwaterowanie wyżywienie, boksy:  



Anna Sulima Jagiełowicz 781-212-801, amp@drzonkow.pl 

Odpowiedzialny za sprawy techniczno-sportowe: 

Olaf Maron – amp@drzonkow.pl 

Odpowiedzialny za System e-madzia, faktury: 

Maciej Górecki – 68 328 2694, zielonagora@azs.pl  

Informacja o imprezie na: 

www.azs.zgora.pl 

https://www.facebook.com/amp.wjezdziectwie 

 


