
X AKADEMICKIE 
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

w skokach przez przeszkody 4 – 6 kwiecień 2014 
 

KaŜdy student moŜe przywieźć na konkursy dodatkowe do 3 koni, czyli maksymalnie 5 koni   

(2 konie w konkursach akademickich + 3 konie na konkursy dodatkowe).  

KaŜdy student ma prawo startować w konkursach dodatkowych, nie biorąc udziału w 

Akademickich Mistrzostwach Polski. 

PROGRAM 

4 kwiecień (piątek) – po konkursach regionalnych 

Grupa A I półfinał 95 cm – dokładności bez rozgrywki Art.238.1.1 

Grupa B I półfinał 120 cm – dokładności bez rozgrywki Art.238.1.1  

5 kwiecień (sobota) – po konkursach regionalnych 

Grupa A II półfinał 100 cm – dokładności bez rozgrywki Art.238.1.1 

Grupa B II półfinał 125 cm – dokładności bez rozgrywki Art.238.1.1  

6 kwiecień (niedziela) – Finały - ok. godz. 12.00 

Grupa A – 100 i 105 cm – dwu-nawrotowy z drugim nawrotem na czas Art.273.4.3 

Grupa B – 125 i 130 cm – dwu-nawrotowy z drugim nawrotem na czas Art.273.4.3 

  

OBSADA SĘDZIOWSKA 
 
Sędzia Główny ZR: Ryszard Szymoniak 

Sędzia WZJ: Tadeusz Ludwiczak  

Członkowie: Grzegorz Kwaczyński  

Szef Komisarz: Jolanta Raczak 

Komisarze: Weronika Raczak 

Gospodarz Toru: Łukasz Jankowski lub Roman Sobkowiak 

 

REGULAMIN 

Grupa B - I i II klasa sportowa, Grupa A -  pozostali  

I. W mistrzostwach moŜna jechać pierwszego i drugiego dnia 2 końmi, w finale w niedzielę 

jednym koniem (dowolnie wybranym) 

II. NaleŜy posiadać waŜną legitymację studencką,  badania lekarskie oraz ubezpieczenie NW 

III. II nawrót jedzie w grupie A i B - 10 najlepszych zawodników na warunkach k. zwykłego,  

a o zwycięstwie decyduje suma pkt. karnych z 4 parkurów i czas II nawrotu finału. 

IV. Aktualne szczepienia przeciwko grypie. 

V. Sprawdzanie dokumentacji koni i zawodników: piątek od 9.00 do 13.00 przed biurem 

zawodów.  

VI. Nagrody rzeczowe dla miejsc od I do III w grupie A i B, derki, puchary i medale. 



NAGRODY 

I MIEJSCE W GRUPIE A i B 
  

• nagroda rzeczowa – sprzęt jeździecki za 1000 zł - do wyboru zestawy zaoferowane przez 
organizatora 

 
II MIEJSCE W GRUPIE A i B 
 

• nagroda rzeczowa –sprzęt jeździecki za 800 zł - do wyboru zestawy zaoferowane przez 
organizatora 

 
III MIEJSCE W GRUPIE A i B 
 

• nagroda rzeczowa –sprzęt jeździecki za 600 zł - do wyboru zestawy zaoferowane przez 
organizatora 

 

Konkursy dodatkowe: 

- LL, L i L1 dokładności bez rozgrywki - opłata startowa 30 zł 

- P zwykły – opłata startowa 40 zł 

- N zwykły – opłata startowa 50 zł 

- C zwykły – opłata startowa 60 zł 

PowyŜsze regulacje (dodatkowych konkursów) dotyczą tylko studentów 

Uwaga zawodnicy nie będący studentami !!!  

Wpisowe i opłaty startowe według propozycji Zawodów Regionalnych – dotyczą jeźdźców nie 

będących studentami. 

 

Nagrody w konkursach dodatkowych:  

KONKURS I II III IV 

LL, L, L1 floots floots floots - 

P 300 200 100 - 

N 400 300 200 100 

C 500 400 250 150 
 

Konkursy klasy C odbędą się jeŜeli zostanie do kaŜdego z nich zgłoszonych co najmniej 10 koni. W przypadku 
mniejszej liczby koni organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu klasy C lub obniŜenie puli nagród o 50%. 

 

UWAGA! 

Na zgłoszeniu naleŜy podać swój telefon kontaktowy lub e-mail. 

ZGŁOSZENIA ŁĄCZNIE Z OPŁATĄ ZA BOKSY DO DNIA 16 marca 2014 r. na adres: 

Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo przy WSzMiZ w Lesznie, 

 64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a, tel. 065 526-31-77 fax. 526-99-30 

marlena.jozefczak@wp.pl  

JKS PRZYBYSZEWO przy WyŜszej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie 

BZ WBK S.A. O/LESZNO 14 1090 1245 0000 0000 2404 0389 

 



OPŁATY 

• Wpisowe - 150 zł od kaŜdego konia biorącego udział w HAMP. 

• Boks - 300 zł za całe zawody (od czwartku godziny 12.00 do poniedziałku 10:00) 

• Brak opłat startowych w zawodach akademickich 

• Przyłącze prądu – 150 zł za całe zawody (moŜna przyjechać w czwartek od godziny 12.00)  

lub 50 zł za 1 dzień zawodów 

Po 23 marca 2014r. nie ma zwrotów za zamówione i opłacone boksy 

 

NOCLEGI 

Ceny dla studentów startujących w zawodach i luzaków: 

Hotel ACH TO TU (2,5 km) - tel/fax 0/65 526 99 40/41, tel. kom. 606-302-525  

- pokój 1 osobowy - 90 zł  

- pokój 2 osobowy - 120 zł  

- pokój 3 osobowy - 160 zł  

- śniadanie (szwedzki stół) - 15 zł 

 

Hotel SANDRO SILVER (100 m) – tel. 0/65 526 31 77, fax. 0/65 526 99 30 

- pokój 1 osobowy - 280 zł (ze śniadaniem) 

- pokój 2 osobowy - 360 zł (ze śniadaniem) 

- apartament – 450-500 zł dla dwóch osób (ze śniadaniem) 

 
ZAKAZ PRZYWOśENIA PSÓW !!! 

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

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 takŜe do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 
zagraŜających dobru konia lub ciąŜy klaczy, oraz do przypadków naduŜywania pomocy. 

 
III. Zawody nie mogą zagraŜać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 

zawodów, powierzchnię podłoŜa, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo 
takŜe podczas podróŜy powrotnej z zawodów. 

 
IV. NaleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, 

a takŜe humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 
weterynaryjnej obraŜeń 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. 
 

***************************************************************************** 
 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 30.01.2014 – Ryszard Szymoniak 


