1.

Program zawodów:
Konkursy

Skoki amator - konkurs kl. LL dokładności dwunawrotowy
- wszyscy zawodnicy startują dwukrotnie (wyjątek – eliminacja w pierwszym
przejeździe)
- wysokość przeszkód: 100 cm - 105 cm
- o zajętym miejscu decyduje suma punktów po dwóch przejazdach oraz czas
liczony z II przejazdu

Skoki profi - konkurs kl. L,L1 dokładności dwunawrotowy
- wszyscy zawodnicy startują dwukrotnie (wyjątek – eliminacja w pierwszym
przejeździe)
- wysokość przeszkód: 110 cm - 120 cm
- o zajętym miejscu decyduje suma punktów po dwóch przejazdach oraz czas
liczony z II przejazdu

Skoki profi: startują zawodnicy posiadający klasę mistrzowską oraz wszyscy, którzy
posiadali lub uzyskali I, II i III klasę sportową w roku rozgrywania AMPiK lub w roku poprzednim

Ujeżdżenie –zgodnie z komunikatem nr 1 AMP 2019, program P1
Dekoracja konkursu ujeżdżenie nastąpi bezpośrednio po zakończonej konkurencji
2.
Warunki: czworobok ujeżdżeniowy – podłoże piaszczyste w hali lub na wolnym
powietrzu, parkur – podłoże piasek
3.
Uczestnictwo
Uczelnia może wystawić dowolną liczbę zawodników zgodnie z regulaminem
AMP
Zawodnik w danej konkurencji staruje od początku do końca na tym samym koniu.
Koń w konkursie skoków może startować max. 2 razy.
Uczestnicy starują na własnych koniach.
Ubiór zawodnika w oparciu o przepisy PZJ.
Wszyscy uczestnicy Mistrzostw winni posiadać aktualną legitymację AZS , Certyfikat
przynależności Akademickiej lub listę zbiorczą zespołu potwierdzoną przez Prezesa
Klubu Uczelnianego AZS oraz badania lekarskie zgodnie z regulaminem Akademickich
Mistrzostw Polski, paszport konia.
4.
Punktacja:
Punktację drużynową uczelni stanowi suma punktów zdobytych w
konkurencji skoków i ujeżdżenia wyliczonych na podstawie zajętych miejsc.
Miejsce uczelni określa suma punktów zdobytych przez dwóch
najlepszych zawodników w konkurencjach S i U danej uczelni. Punktacja SP i SA zgodnie
z regulaminem Akademickich Mistrzostw Polski.
Klasyfikacja indywidualna wyłoni:

Zwycięzcę w konkurencji skoków;

Zwycięzcę w konkurencji ujeżdżenia;
5.
Dojazd do miejsca zawodów:
Z Torunia – za mostem w Fordonie w prawo do ul. Wyzwolenia – kierunek Strzelce
Dolne, Włóki (Ośrodek położony jest po lewej stronie drogi)
Z Bydgoszczy – ul. Fordońską do ul. Wyzwolenia i dalej j.w.
Z Gdańska – we Włókach kierunek Strzelce Dolne, dalej do Bydgoszczy (Ośrodek po
prawej stronie)
6.
Sędziowie:
Ujeżdżenie:
Michał Masłowski – sędzia główny
Joanna Kruk - sędzia
Skoki:
Michał Masłowski – sędzia główny
Aleksandra Oczachowska - sędzia
Paulina Ogorzała – sędzia
Joanna Kruk - sędzia

Gospodarz Toru/ Parkurowy: Michał Masłowski
Obsługa komputerowa: ujeżdżenia i skoków: Piotr Masłowski Firma „Pama”
Uwagi końcowe:
We wszystkich spornych sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie
obowiązują przepisy PZJ.
10. Termin nadsyłania zgłoszeń:
07.05.2019r. na adres: e-mail – swfis@utp.edu.pl
W zgłoszeniu proszę podać: nazwę uczelni, imię i nazwisko uczestnika,
konkurencję: SP, SA, U oraz konia na którym startuje daną konkurencję np.
Jan Nowak SP
„Mars” lub
Jan Nowak SP i U „Mars” lub
Jan Nowak SP
„Mars” oraz U „Wenus”
11. Informacje dodatkowe:
SWFiS
tel. 52 3749 318
Andrzej Kostencki tel. 500 093 656
V-ce Prezes KU AZS UTP
dr Andrzej Kostencki

