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REGULAMIN Halowych Akademickich Mistrzostw Polski 

1. Mistrzostwa będą podzielone na dwie grupy: grupa A oraz grupa B. 

2. W grupie A mogą startować tylko zawodnicy z uprawnieniami max. III stopnia. 

W grupie B mogą startować tylko zawodnicy z uprawnieniami sportowymi I i II stopnia. 

3. W mistrzostwach można jechać pierwszego i drugiego dnia 2 końmi (pod uwagę będzie 

brany wynik lepszego), w finale w niedzielę jednym koniem (dowolnie wybranym). 

4. II nawrót finału jedzie w grupie A i B – 10 najlepszych zawodników na warunkach konkursu 

zwykłego, a o zwycięstwie decyduje suma pkt. Karnych z 4 parkurów i czas II nawrotu 

finału. 

5. Należy posiadać ważną legitymację studencką,  badania lekarskie oraz ubezpieczenie NW. 

6. Konie muszą posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie. 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Zawody:  

Ranga zawodów:  XV Halowe Akademickie Mistrzostwa Polski 

Zawody halowe: T 

Kategoria wiekowa:  S, MJ 

Data :   12.04.2019 – 14.04.2019 

Miejsce:   Leszno 

Adres:   ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno 

 

2. Organizator 

 

Nazwa: Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo przy Wyższej Szkole Marketingu 

i Zarządzania w Lesznie 

Adres:  64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a 

Tel:  0 65 526 32 00 

065 528 79 41 – telefon do biura czynny podczas zawodów. 

Email:  admin@jksprzybyszewo.com 

strona www: www.jksprzybyszewo.com  

 

3. Komitet Organizacyjny: 

 

Honorowy Prezydent: Łukasz Borowiak 

Dyrektor Zawodów:   Mikołaj Sołtysiak 

Biuro Zawodów:  Anna Nowak 

  

 

II. OSOBY OFICJALNE 

 

1. Komisja Sędziowska:  

    

Przewodniczący:      Jolanta Imalska Raczak 

Sędzia WZJ:     Tadeusz Szymoniak 

Członkowie:      Andrzej Cieślak    

       Natalia John 

  

2. Gospodarz Toru:     Roman Sobkowiak 

Asystent Gospodarza Toru:   Wiesław Laskowski 

 

3. Szef Komisarz:     Joanna Mularczyk 

Komisarze:     Weronika Filipiak 

 

4. Lekarz weterynarii zawodów:    Michał Grunwald    

  

5. Spiker:      Andrzej Cieślak 

mailto:admin@jksprzybyszewo.com
http://www.jksprzybyszewo.com/
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III WARUNKI TECHNICZNE 

data            godzina 

Otwarcie stajni 11.04.2019 12:00 

Zamknięcie stajni 14.04.2019 

22.00 jednak nie 
wcześniej jak 2h 
po zakończeniu 
ostatniego 
konkursu 

Kontrola dokumentów 12.04.2019 
Przed 

konkursami 

Przegląd Weterynaryjny -  

Udostępnienie areny głównej / rozprężalni 11.04.2019 Do godz. 20:00 

 

Plac konkursowy/hala: 

 podłoże: piasek kwarcowy z włókniną 

 wymiary: 72x34 m 

 

Rozprężalnia: 

 podłoże: piasek kwarcowy z włókniną 

 wymiary: 59x20 m 

 

Producent łyżek bezpieczeństwa: Beck+Heun GmbH 

 

Pomiar czasu: 

Aparatura do pomiaru czasu posiada homologację Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej: 

TAG HEUER 

• Chronometr: CP 540 certyfikat nr 22010028A 

• Fot ocele: HL 2–31 certyfikat nr 22010003B 

• Fot ocele: HL 2–35 certyfikat nr 22010004B 

• Radiolinia: HL 610 certyfikat nr 22010006C 

 

 

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

 

1.Uczestnictwo  

 

Zgodnie z Regulaminem Halowych Akademickich Mistrzostw Polski. 

 

2. Zgłoszenia: 

 

Termin zgłoszeń wstępnych:   07.04.2019 

Termin zgłoszeń ostatecznych:   07.04.2019 

 

Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie  przez panel www.zawodykonne.com 

 

W czasie trwania zawodów biuro urzęduje pod nr telefonu 0-65 528-79-41. 

 

Organizator przyjmie maksymalnie 250 koni. 

 

Wszystkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco 

umieszczane na stronie internetowej organizatora: www.jksprzybyszewo.com 

 

 

 

 

 

http://www.zawodykonne.com/
http://www.jksprzybyszewo.com/
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3. Warunki finansowe:  

Opłaty wpisowe  

150 zł od każdego konia biorącego udział w HAMP (brak opłaty startowej) 

 

Opłata za boks (za całe zawody): 

- boks powyżej 9m2 – 350 zł  

- pozostałe boksy – 300 zł 

 

Siano (mała kostka) – 17 zł 

Siano (duża kostka) – 27 zł 

Słoma (kostka) – 15 zł 

Trociny (balot) – 60 zł 

Pierwsza ściółka: słoma /  W przypadku wyboru trocin na pierwsze ścielenie 

dopłata 120 zł za 2 baloty 

 

Każdy dodatkowy dzień pobytu konia 70 zł. 

 

Podłączenie samochodu do prądu: 180 zł za okres zawodów (+ 60 zł za każdy dodatkowy 

dzień). Na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będziecie Państwo korzystać z przyłącza prądu. 

(Podział strefy parkowania z prądem i bez prądu). 

W przypadku stwierdzenia podłączenia się do prądu bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu 

Organizator pobierze stosowne opłaty w podwójnej wysokości. 

 

Wymagana przedpłata: 

 225 zł dla konia z boksem 

 100 zł za konia bez boksu  

 

Przedpłata (opłata minimalna) jest kosztem przygotowania organizatora do zawodów. 

 

Przedpłata  nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji ze startów w zawodach 

(niezależnie od przyczyny), zgłoszonej po terminie ostatecznym. Dokonane opłaty w 

przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są zwracane w 

wysokości 100%. 

  

W przypadku anulacji zgłoszenia po terminie ostatecznym lub w przypadku, gdy zawodnik 

nie przyjedzie na zawody, zawodnik zobowiązany jest do uregulowania przedpłaty (opłaty 

minimalnej). 

Organizator może przyjąć zgłoszenie bez wpłaty (wola organizatora), ale jednocześnie 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez wpłaty lub zwiększenia opłat x2. 

Przyjęcie zgłoszenia bez wpłaty minimalnej nie zwalnia Organizatora z możliwości 
doliczenia opłaty x2 (w przypadku braku wpłaty w terminie). 

W przypadku wolnych miejsc Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia po terminie 

ostatecznym. 

W przypadku nie przestrzegania ww. warunków możemy odmówić wzięcia udziału w 

zawodach. 

 

 

Konto: 

Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo 

przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie 

ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno 

BZ WBK S.A. o/Leszno 14 1090 1245 0000 0000 2404 0389 

z dopiskiem: HAMP + nazwa konia 
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4. Kary za brak dokumentów – według stawek WZJ. 

5. Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.: 200 PLN 

6. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po opublikowaniu list startowych) za zgodą 

sędziego głównego: 40 PLN 

Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego. 

7. Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne (paszport) 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące 

mieć miejsce podczas zawodów i transportu 

 
V. Noclegi - CENY DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:  

 
Hotel „Ach To Tu” (2,5 km) - tel/fax 65 526 99 40/41, tel. kom. 606-302-525,  

e-mail: hotel@achtotu.com.pl  NIŻSZE CENY DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:  

 pokój 1 osobowy - 105 zł  

 pokój 2 osobowy - 140 zł  

 pokój 3 osobowy – 180 zł 

 śniadanie (szwedzki stół) - 15 zł 

 

Hotel Sandro Silver (100 m) - tel. 65 526 99 15/28, e-mail: hotel@sandrosilver.pl  

 pokój 1 osobowy - 280 zł (ze śniadaniem)* 

 pokój 2 osobowy - 360 zł (ze śniadaniem)* 

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

*opcja bezzwrotna do 14 dni przed zawodami 

 

 

„Spichlerz Antoniny” (50 m) – tel. 65 526 99 15/28, tel. kom. 694-529-558 

e-mail: hotel@sandrosilver.pl 

 pokój 1 osobowy – 190 zł (ze śniadaniem)* 

 pokój 2 osobowy – 260 zł (ze śniadaniem)* 

 pokój 3 osobowy – 360 zł (ze śniadaniem)* 

 apartament 4 osobowy – 460 zł (ze śniadaniem)* 

*opcja bezzwrotna do 14 dni przed zawodami 
 

 

 

V. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE 

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

a. szczepienie podstawowe: 

 pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

 drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od 

pierwszego szczepienia. 

b. szczepienie przypominające: 

 co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji); 

 żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 

przybyciem na zawody.  

 

 

 

mailto:hotel@achtotu.com.pl
mailto:hotel@sandrosilver.pl
mailto:hotel@sandrosilver.pl
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VI. NAGRODY  

 

Nagrody rzeczowe w grupie A i B oraz derki, puchary i medale (1, 2, 3 miejsce). 

 

 

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW 

 

 

Piątek (12.04.2019) 

 

Konkurs nr 1 – Grupa A - I Półfinał 95 cm – zwykły     Art.238.2.1 

Konkurs nr 2 – Grupa B - I Półfinał 120 cm – szybkości     Art.239 

 

 

Sobota (13.04.2019) 

 

Konkurs nr 3 – Grupa A - II Półfinał 100 cm – zwykły     Art.238.2.1 

Konkurs nr 4 – Grupa B - II Półfinał 125 cm – zwykły     Art.238.2.1 

 

 

Niedziela (14.04.2019)  

 

Konkurs nr 5 – Grupa A – Finał 100/105 cm – dwu-nawrotowy z 2 nawrotem na czas 

Art.273.4.3 

Konkurs nr 6 – Grupa B – Finał 125/130 cm – dwu-nawrotowy z 2 nawrotem na czas 

Art.273.4.3 

 

 

W trzeci dzień zawodów każdy koń ma prawo startu 1 raz.  

 

 

Zapisy do konkursów: 

Dodatkowe zapisy są dokonywane w holu przy biurze zawodów. Zapisy do konkursów 
piątkowych można dokonać podczas zgłaszania przez www.zawodykonne.com.  

Zapisy na kolejne dni:  do 15 min po zakończeniu ostatniego konkursu dnia poprzedniego. 

 

 

KONKURSY DODATKOWE: 

 

Podczas Halowych Akademickich Mistrzostw Polski rozegrane zostaną Zawody Regionalne oraz 

Zawody Ogólnopolskie.  

Opłata startowa za 1 dzień dla koni startujących równolegle w zawodach: 

- HZR – 50 zł 

- HZO – 60 zł 

 

 

NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY!!! WŁAŚCICIEL 

ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY 

WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ  

ZAKAZ PALENIA NA HALI, ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH !!!! 

PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA 

KONIOWOZÓW, PRZYCZEP I TRAILERÓW. 

 

 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 18.01.2019 – Ryszard Szymoniak 


