
 
 

Katowice, dnia 21.05.2019  

 
Informacje dodatkowe 

 
Akademickie Mistrzostwa Polski w Jeździectwie 2019 

 
1. MIEJSCE ZAWODÓW  
Klub Jeździecki Lider - Anieli Krzywoń 1, Radzionków (41-922) 
  
2. ODPRAWA TECHNICZNA  
Restauracja Appassionata, Anieli Krzywoń 1, Radzionków;  30.05.2019 r., godzina 19:00 - 19:30 
 
3. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW – zgodnie z wymogami regulaminu ogólnego AMP  
Zasady uczestnictwa: 
Warunkiem dopuszczenia do AMP jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów 
dokumentów:  
a) ważna legitymacja AZS,  
b) certyfikat przynależności akademickiej, wg wzoru na aktualny rok akademicki, wygenerowany  
w systemie e-Madzia, odpowiedni dla poszczególnych grup uczestników Akademickich Mistrzostw 
Polski (student / pracownik),  
c) druk zgłoszenia ostatecznego wygenerowanego z systemu e-Madzia, poświadczony obowiązkowo 
przez Prezesa KU AZS.  
d) indywidualne badania lekarskie każdego zawodnika; 
e) w przypadku startu osoby niepełnoletniej – oświadczenie – zgodę rodzica / prawnego opiekuna  
na udział w AMP, wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 6 do niniejszego regulaminu, dostępnego  
na stronie www.ampy.pl  
Każdy z zawodników samodzielnie deklaruje rodzaj konkursu (amator/profi) w którym wystartuje,  
na podstawie posiadanych klas sportowych zgodnie z regulaminem technicznym AMP w Jeździectwie. 
Druk oświadczenia(w załączniku) należy dostarczyć do biura zawodów przed zakończeniem weryfikacji 
zawodników w dniu 30.06.2019.   

 
4. PRZEGLĄD WETERYNARYJNY  
W dniu przyjazdu (30.05.2019r.) odbędzie się przegląd weterynaryjny w godz. 15:00 – 19:00 zgodnie  
z rozpiską opublikowaną przez Organizatora w dniu 30.05.2018 r.  Prosimy o dostosowanie się do 
planu przeglądu, a wszelkie opóźnienia związane z wypadkami losowymi prosimy zgłaszać telefonicznie 
organizatorowi.  
 
5. ZASADY PUNKTACJI  
Skoki  
• Amator: 95cm/100cm/105cm; Profi: 115cm/120cm/125cm  
• 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 miejscu medalowym decyduje 
rozgrywka  



(art. 238.2.1). Pozostali zawodnicy będą sklasyfikowani według łącznej liczby punktów karnych i czasu 
w konkursie finałowym.  
• Zawodnik jest klasyfikowany po ukończeniu przynajmniej jednego półfinału.  
• O kolejności startu w finale decyduje suma punktów karnych z I i II półfinału oraz czas z II półfinału 
(kolejność odwrotna).  
• O kolejności startu w II półfinale decyduje wynik pierwszego półfinału.  
• W konkurencji profi w finale uczestniczy 50% zawodników, na podstawie łącznej liczby punktów 
karnych i czasów uzyskanych w półfinałach. 
W konkurencji amator, w finale uczestniczy 50% zawodników, na podstawie łącznej liczby punktów 
karnych i czasów uzyskanych w półfinałach.  
 
Ujeżdżenie  
• Amator: P1, P2, P5; Profi: C2, C3, C4.  
• W finale ujeżdżenie profi startuje najlepszych 10 zawodników po dwóch dniach.  
• W finale ujeżdżenie amator startuje najlepszych 15 zawodników po dwóch dniach.  
• O zwycięstwie w AMP decyduje suma wyników (procenty) po trzech dniach. 
 
6. UWAGI KOŃCOWE  
• Stajnie znajdują się na terenie ośrodka. Wjazd na teren będzie możliwy od godziny 10:00, 
30.05.2019.  
• Wyżywienie konia we własnym zakresie. Istnieje możliwość dokupienia słomy, siana (10zł za blok),   
i trocin (60zł)  – płatne na miejscu w biurze zawodów w Klubie Jeździeckim Lider. 
Wydawanie słomy, siana i trocin w stajni Cichoń Dressage w godzinach 9:00-10:00 i 15:00-16:00. 
• Przypominamy o dokumentach zdrowia konia (aktualne szczepienia zgodnie z reg. PZJ) wpisane  
w paszport.  Bez w/w dokumentów konie nie zostaną przyjęte na teren Klubu Jeździeckiego Lider. 
• Podczas zawodów dostępny będzie kowal (odpłatnie na telefon).  
• Jeden koń może startować w AMP tylko pod jednym zawodnikiem. 
• Jedna osoba może jechać na dwóch koniach, ale tylko po jednym w każdej konkurencji. 
• Jeden koń może iść dwa razy tj. skoki i ujeżdżenie, ale tylko pod tym samym jeźdźcem. 
• Osoby, które chcą, by wynik AMP liczył się do klasyfikacji sportowej PZJ muszą posiadać ważną 
licencję zgodnie z przepisami PZJ.  
• Zawodnicy mają obowiązek uczestniczyć w prezentacji ekip, która odbędzie się 02.06.2019(niedziela). 
• Zawodnicy we własnym zakresie zapewniają wiadra i paszę dla koni. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać  
w trakcie zawodów.  
• Listy startowe dostępne będą wieczorem 30.05.2018 r. w biurze zawodów, na fanpage wydarzenia 
oraz na stronie internetowej organizatora https://azs.us.edu.pl/Nasze_AMPy 
• fotografowie zamierzający wykonywać zdjęcia na użytek komercyjny mają możliwość wstępu na teren KJ 
Lider po otrzymaniu akredytacji od organizatora. Zainteresowanych prosimy o kontakt przed 
25.05.2019.  
  
INFORMACJI UDZIELAJĄ:  
Sprawy sportowe – KJ Lider 515 606 189   
Sprawy noclegów, wyżywienia – Monika Majcherkiewicz 509 407 288  
https://www.facebook.com/AMPjezdziectwo/  
https://azs.us.edu.pl/Nasze_AMPy 
 
 



        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (ujeżdżenie amator) 

 Oświadczam. iż nie posiadam obecnie, oraz nie posiadałem/łam w 2018r. II klasy sportowej, I klasy sportowej lub mistrzowskiej  

klasy sportowej, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie 2018, pozwala mi na start w 

kategorii ujeżdżenie amator. 

        …………………………………………………………. 

          (podpis) 

 

        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (ujeżdżenie amator) 

 Oświadczam. iż nie posiadam obecnie, oraz nie posiadałem/łam w 2018r. II klasy sportowej, I klasy sportowej lub mistrzowskiej  

klasy sportowej, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie 2018, pozwala mi na start w 

kategorii ujeżdżenie amator. 

        …………………………………………………………. 

          (podpis) 

        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (ujeżdżenie amator) 

 Oświadczam. iż nie posiadam obecnie, oraz nie posiadałem/łam w 2018r. II klasy sportowej, I klasy sportowej lub mistrzowskiej  

klasy sportowej, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie 2018, pozwala mi na start w 

kategorii ujeżdżenie amator. 

        …………………………………………………………. 

          (podpis) 



     
        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (skoki amator) 

 Oświadczam. iż nie posiadam obecnie, oraz nie posiadałem/łam w 2018r. III klasy sportowej, II klasy sportowej, I klasy sportowej 

lub mistrzowskiej klasy sportowej, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie 2018, pozwala 

mi na start w kategorii skoki amator. 

…………………………………………………………. 

          (podpis) 

        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (skoki amator) 

 Oświadczam. iż nie posiadam obecnie, oraz nie posiadałem/łam w 2018r. III klasy sportowej, II klasy sportowej, I klasy sportowej 

lub mistrzowskiej klasy sportowej, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie 2018, pozwala 

mi na start w kategorii skoki amator. 

…………………………………………………………. 

          (podpis) 

…………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (skoki amator) 

 Oświadczam. iż nie posiadam obecnie, oraz nie posiadałem/łam w 2018r. III klasy sportowej, II klasy sportowej, I klasy sportowej 

lub mistrzowskiej klasy sportowej, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie 2018, pozwala 

mi na start w kategorii skoki amator. 

…………………………………………………………. 

          (podpis)     



        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (ujeżdżenie profi) 

 Oświadczam. iż posiadam obecnie lub posiadałem/łam w 2018r.: II lub wyższą klasę sportową, co zgodnie z regulaminem 

technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie, pozwala mi na start w kategorii ujeżdżenie profi. 

…………………………………………………………. 

          (podpis) 

 

        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (ujeżdżenie profi) 

 Oświadczam. iż posiadam obecnie lub posiadałem/łam w 2018r.: II lub wyższą klasę sportową, co zgodnie z regulaminem 

technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie, pozwala mi na start w kategorii ujeżdżenie profi. 

…………………………………………………………. 

          (podpis) 

        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (ujeżdżenie profi) 

 Oświadczam. iż posiadam obecnie lub posiadałem/łam w 2018r.: II lub wyższą klasę sportową, co zgodnie z regulaminem 

technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie, pozwala mi na start w kategorii ujeżdżenie profi. 

…………………………………………………………. 

          (podpis) 

 

 



        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (skoki profi) 

 Oświadczam. iż posiadam obecnie lub posiadałem/łam w 2018 r.:III lub wyższą klasę sportową, co 

zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie, pozwala mi na start w 

kategorii skoki profi. 

…………………………………………………………. 
   (podpis) 

 

        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (skoki profi) 

 Oświadczam. iż posiadam obecnie lub posiadałem/łam w 2018 r.:III lub wyższą klasę sportową, co 

zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie, pozwala mi na start w 

kategorii skoki profi. 

…………………………………………………………. 
   (podpis) 

        …………………………………………………………. 

          (miejscowość) 

…………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(uczelnia) 

OŚWIADCZENIE (skoki profi) 

 Oświadczam. iż posiadam obecnie lub posiadałem/łam w 2018 r.:III lub wyższą klasę sportową, co 

zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie, pozwala mi na start w 

kategorii skoki profi. 

…………………………………………………………. 
   (podpis) 


