Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Centrum Kultury Fizycznej
Klub Uczelniany AZS UP
XIXAkademickie Jeździeckie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski w Skokach o Puchar J.M. Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Poznań,29 marca 2019 roku
Regulamin zawodów
1. CEL ZAWODÓW: popularyzacja jeździectwa wśród studentów, wyłonienie indywidualnych i
drużynowychAkademickich Mistrzów Wielkopolskiw konkurencji skoków przez przeszkody.
2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW: Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu
i Klub Uczelniany AZS UP.

3. TERMIN ZAWODÓW: piątek 29 marca 2019 r.



konkurs wstępny godz. 15.30
konkurs mistrzowski godz. 17.00 – po konkursie uroczyste zakończenie

4. MIEJSCE ZAWODÓW: Hipodrom Wola w Poznaniu – hala, ul. Lutycka 34
5. UCZESTNICTWO: Studenci wyższych uczelni z terenu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z
regulaminem ogólnym Akademickich Mistrzostw Wielkopolski na rok akademicki 2018/19.
Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie ważnej legitymacji
AZS(prosimy o przesłanie skanu na maila: listywyniki@gmail.com). Zawodnicy startujący w
konkursie mistrzowskim muszą posiadać minimum III licencję PZJ w skokach przez przeszkody.
6. Osoby oficjalne:
 Sędzia Główny – Grzegorz Jaroszewski
 Gospodarz Toru – Szymon Tarant
 Komisarz – Rafał Pisarek
7. PROGRAM ZAWODÓW:
1. Konkurs wstępny, (nie liczy się do klasyfikacji indywidualnej mistrzostw) – dwufazowy (art.
274.1.5.3), wys. 90/100 cm – każdy zawodnik może startować maksymalnie na dwóch koniach.
Zawodnicy startujący w konkursie mistrzowskim są wyłączeni.
2. Konkurs mistrzowski dwunawrotowy (art. 273), wysokość 110/120 cm. Każdy zawodnik w I
nawrocie może stratować na max. dwóch koniach. Do drugiego nawrotu kwalifikuje się 10
najlepszych zawodników (każdy zawodnik na jednym koniu), według punktów karnych i
uzyskanego czasu. W przypadku większej niż 10 liczby bezbłędnych przejazdów, do drugiego
nawrotu kwalifikują się wszyscy zawodnicy z wynikiem 0 pkt. karnych. Zawodnicy w drugim
nawrocie startują w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych w I nawrocie.
8. ZASADY KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ:
O zajętych miejscach w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma punktów karnych z dwóch
nawrotów konkursu mistrzowskiego. W przypadku równej ilości punktów, o zajętych miejscach
decyduje krótszy czas II nawrotu. pozostalizawodnicy zostaną sklasyfikowani wg punktów i czasu I
nawrotu.

9. ZASADY KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ
a) do klasyfikacji drużynowej liczą się punkty bonifikacyjne3 najlepszych
zawodników danej szkoły wyższej. Każdy zawodnik może punktować tylko w
1 konkursie i na 1 koniu.
b) punktacja
 konkurs wstępny – ukończenie I fazy 1 pkt, bezbłędny przejazd w I
fazie – dodatkowo 1 pkt, bezbłędny przejazd II fazy – dodatkowo 1
pkt. (maksymalnie zawodnik może zdobyć 3 pkt.)
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10. ZGŁOSZENIA :w terminie do 25 marca 2019 r.(poniedziałek) przez portal zawodykonne.com i
dodatkowo informacja o reprezentantach uczelni na maila listywyniki@gmail.com (w tytule AJMW)
Do zgłoszenia należy dołączyć mailowo skan ważnej legitymacji AZS zawodnika.
Prosimy dołączyć informacje dotyczące zawodnika / kierunek studiów, wydział, rok studiów,
osiągnięcia w jeździectwie/, a także dane dotyczące konia / nazwa, płeć, rasa, pochodzenie, hodowca,
właściciel/.

11. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Obowiązuje pisemna zgodna lekarza na start zawodnika,zaświadczenie weterynaryjne o stanie
zdrowia konia i odbytych szczepieniach,
Weryfikacja w/w dokumentów odbędzie się podczas odprawy technicznej w
biurze zawodów o godz. 14.30 (dla konkursu wstępnego) i o 16.30 (dla konkursu mistrzowskiego).
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestników zawodów obowiązuje regulaminowy strój jeździecki ,
- zawodyzostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZJ oraz niniejszymregulaminem. Wszystkie sprawy
sporne rozstrzygać będzie jury zawodów.

