
Regulamin Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego  

w Skokach przez Przeszkody 2022 

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

uczelni państwowych i prywatnych mających siedzibę na terenie województwa 

lubelskiego, a także pracownicy tych uczelni. 

2. Przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników - niezbędny dokument 

potwierdzający fakt studiowania lub zatrudnienia (legitymacja studencka lub 

świadectwo zatrudnienia) oraz certyfikat AZS 

3. AMWL są rozgrywane w następującej formule: 

 I półfinał – konkurs LL 90 cm dokładności (art. 238.1.1) 

 II półfinał – konkurs LL 95 cm dokładności 95 cm (art. 238.1.1) 

 Finał – konkurs L dwunawrotowy - dokładności/zwykły (art. 273.3.3.2) 

4. Zawodnik oraz koń muszą posiadać licencję co najmniej regionalną  

5. W czasie rozgrywania zawodów prawo dosiadania koni mają zawodnicy startujący na 

tych koniach (dotyczy to rozprężalni i innych terenów treningowych) oraz luzacy 

(wyłącznie stęp na długiej wodzy, na terenie rozprężalni). 

6. Dzienny limit dla konia biorącego udział w AMWL wynosi dwa starty. 

7. Konie biorące udział w AMWL nie mają obowiązku nocowania na terenie zawodów. 

8. Osoby oficjalne (sędziowie, gospodarze toru, delegaci techniczni i weterynaryjni, 

członkowie komisji weterynaryjnej, lekarz weterynarii zawodów) wyznaczone do 

pełnienia funkcji na danych zawodach, nie mają prawa startu w konkursach. 

9. Zgłoszenia do startu należy dokonać w terminie zgodnym z propozycjami zawodów.  

10. Nie ma odprawy technicznej, ale przed rozpoczęciem konkursów zawodnicy muszą 

przedstawić do kontroli aktualną dokumentację konia i zawodnika. Nie przedstawienie 

aktualnej dokumentacji spowoduje nie dopuszczenie do startu. 

11. Zawodnik ma prawo startować na kilku koniach w konkursach półfinałowych, a do 

konkursu finałowego musi wytypować jednego konia, na którym ukończył co 

najmniej jeden półfinał. Pozostałe konie mają prawo startu w konkursach 

regionalnych. 

12. W przypadku eliminacji lub rezygnacji w jednym z półfinałów zawodnik otrzymuje 

wynik najgorszego zawodnika w konkursie, który ukończył przejazd, plus 10 punktów 

karnych. 

13. W obydwu nawrotach finału zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do miejsc 

zajmowanych po dotychczasowych przejazdach.  

14. O zwycięstwie w AMWL decyduje mniejsza łączna liczba punktów karnych z 

półfinałów i finału, a w przypadku równej liczby punktów rozstrzyga wynik finału 

(punkty, czas przejazdu drugiego nawrotu) 

 

 

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 przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą 

do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i 

nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom 



komercyjnym.  

II.  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.  

III.  Konie i jeźdźcy muszą być 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 zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej 

uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję 

koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

V.  Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po 

zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery 

sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na 

zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.  

 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem. 

 

 

 

 


