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1. Warunki startu – w AMWL mogą brad udział studenci wszystkich typów studiów, uczelni 

paostwowych i prywatnych mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego, a także 

pracownicy tych uczelni. 

2. Studenci muszą posiadad dokument poświadczający fakt studiowania (legitymacja studencka, 

certyfikat AZS) oraz legitymację ISIC-AZS. Wszelkie wzory dokumentów są dostępne na 

stronie http://azs.lublin.pl/ w dziale Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego/Weryfikacja. 

Weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL na miejscu zawodów. 

Weryfikacji można dokonad również w biurze KŚ AZS Lublin (Centrum Sportowo-Rekreacyjne 

UP, ul. Głęboka 31, pok. 25) w dni robocze w godz. 9.00-14.00. 

3. AMWL są rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminami PZJ. Zawodników i konie 

obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.  

4. Konkurs finałowy w ujeżdżeniu jest rozgrywany jako konkurs P-6. W przypadku wyniku ex 

aequo o zwycięstwie decyduje suma ocen ogólnych. 

5. Konkurs finałowy w skokach jest rozgrywany jako konkurs klasy L 100 cm dwufazowy (art. 

274.1.5.2). 

6. Wyniki zawodów rozgrywanych w ramach Akademickich Mistrzostw Województwa 

Lubelskiego zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej tylko w przypadku 

zweryfikowania i sklasyfikowania zawodników z co najmniej  3 uczelni wyższych. 

7. Na podstawie wyników indywidualnych Klub Środowiskowy Akademickich Związków 

Sportowych w Lublinie (KŚ AZS) utworzy klasyfikację drużynową uczelni, oddzielnie w 

ujeżdżeniu i w skokach. Do klasyfikacji drużynowej liczone są trzy najlepsze wyniki studentów 

danej uczelni. 

W ujeżdżeniu wynikiem drużyny jest suma wyników indywidualnych (%) trzech najlepszych 

zawodników danej uczelni. Zwycięża reprezentacja uczelni, która uzyska łącznie najwięcej %. 

Jeśli uczelnia wystawi mniej niż trzech zawodników, za każde miejsce brakujące do pełnego 

składu przyznawane jest 0%. 

W skokach wynikiem drużyny jest suma wyników indywidualnych (punktów karnych) trzech 

najlepszych zawodników danej uczelni. Zwycięża reprezentacja uczelni, która uzyska łącznie 

najmniej punktów karnych w I fazie konkursu. W przypadku rezultatu drużynowego ex aequo 

decyduje lepszy łączny wynik II fazy konkursu. Jeśli uczelnia wystawi mniej niż trzech 

zawodników, za każde miejsce brakujące do pełnego składu przyznawany jest wynik 

ostatniego zawodnika, który ukooczył konkurs w ramach AMWL. 

8. Zawodnik może startowad w finale AMWL na jednym koniu. 

Dzienny limit startów konia opisują Regulaminy PZJ, jednak jeśli dany zawodnik startuje na 

tym samym koniu dwukrotnie, do klasyfikacji jest zaliczany tylko pierwszy przejazd.  

W przypadku startu konia w ujeżdżeniu i skokach obowiązuje limit 2 starty dziennie – obydwa 

zaliczane do klasyfikacji poszczególnych dyscyplin. 

9. Zawodnik może wystartowad w AMWL w ujeżdżeniu i w skokach przez przeszkody, jednak nie 

przewiduje się klasyfikacji łączonej w tych dyscyplinach. 
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Kodeks Postępowania z Koniem  

I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, 

że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą 

przestrzegad zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do 

wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi byd sprawą nadrzędną i nigdy nie 

może byd podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.  

II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowao konia do startu w zawodach, dobro konia 

musi stad ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod 

treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 

III.  Konie i jeźdźcy muszą byd wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w 

zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków 

nadużywania pomocy medycznej.  

IV. Zawody nie mogą zagrażad dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na 

teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich 

bezpieczeostwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

V. Należy dołożyd wszelkich starao, aby zapewnid koniom staranną opiekę po zakooczeniu 

zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakooczeniu kariery sportowej. Dotyczy 

to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeo odniesionych na zawodach, spokojnej 

starości, ewentualnie eutanazji.  

VI. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


