
 

INFORMACJE DODATKOWE 
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W JEŹDZIECTWIE 2022 

 
1. ODPRAWA TECHNICZNA 

Nie będzie klasycznej odprawy technicznej. Wszelkie informacje dotyczące startów będą publikowane  
na fanpage AMP w jeździectwie. Wszystkie zapytania i wątpliwości należy zgłaszać  
i kierować: 
- sprawy sportowe -  Mateusz Cichoń - 606 189 090  
- sprawy organizacyjne (boksy) - Michał Cichoń 576 407 493 
- sprawy organizacyjne (noclegi, wyżywienie) – Sylwia Kowalewska – 798 767 324 
 

2. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW – zgodnie z wymogami regulaminu ogólnego AMP 
Zasady uczestnictwa: 
Warunkiem dopuszczenia do AMP jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów 

a) Ważna legitymacja AZS (system PLANETA), 
b) Certyfikat przynależności akademickiej, wg wzoru na aktualny rok akademicki, wygenerowany w 

systemie e-Madzia, odpowiedni dla poszczególnych grup uczestników Akademickich Mistrzostw 
Polski (student/pracownik),  

c) Druk zgłoszenia ostatecznego wygenerowanego z systemu e-Madzia, poświadczony obowiązkowo 
przez Prezesa KU AZS  

d) Indywidualne badania lekarskie każdego zawodnika (dotyczy osób, których badań nie ma w systemie 
Artemor) 

Każdy z zawodników samodzielnie deklaruje rodzaj konkursu (amator/profi) w którym wystartuje, na 
podstawie posiadanych klas sportowych zgodnie z regulaminem technicznym AMP w Jeździectwie. Druk 
oświadczenia (w załączniku) należy dostarczyć do biura zawodów przed zakończeniem weryfikacji 
zawodników w dniu 26.05.2022.  

 
3. PRZEGLĄD WETERYNARYJNY  

W dniu przyjazdu (26.05.2022) odbędzie się przegląd weterynaryjny w godz. 15:00 – 19:00 zgodnie z rozpiską 
opublikowaną przez organizatora w dniu 25.05.2022. Prosimy o dostosowanie się do planu przeglądu. 
Osoby/konie, które nie zdążą na rozpisany przegląd zostaną przesunięte na koniec kolejki.     
 

4. PORY POSIŁKÓW 
- śniadania dla uczestników z wykupionym wariantem A w miejscu zakwaterowania – Hotel Bytom       
Prime (ul. Strzelców Bytomskich 87C) między godziną 6:30 – 10:00, niedziela 7:00-10:00 
- obiad:  piątek – sobota:   12:00 – 15:00, niedziela:   12:00 -14:00 
- kolacja: piątek – sobota:  17:00 – 19:00  

 

5. ZASADY PUNKTACJI -    Zgodnie z regulaminem technicznym AMP w Jeździectwie.  
 

6. UWAGI KOŃCOWE 
 stajnie znajdują się na terenie  ośrodka. Wjazd na teren będzie możliwy od godziny 10:00 

26.05.2022,  

 Wyżywienie konia we własnym zakresie. Istnieje możliwość dokupienia słomy (10zł), siana (15zł) i 
trocin (80zł) – płatne na miejscu w biurze zawodów,  

 Wydawanie słomy, siana i trocin w stajni Cichoń Dressage w godzinach 10:00 - 11:00 i 17:00 - 18:00 

 areny w ośrodku będą czynne 26.05.2022 do 20:00, 27.05.2022 i 28.05.2022 30minut po 
zakończeniu konkursów,  

 przypominamy o dokumentach zdrowia konia (aktualne szczepienia zgodnie z reg. PZJ) wpisane w 
paszport. Bez w/w dokumentów konie nie zostaną przyjęte na teren Klubu Jeździeckiego Lider, 



 

  podczas zawodów dostępny będzie kowal (odpłatnie, tel. 516-301-209),  

  jeden koń może startować w AMP tylko pod jednym zawodnikiem,  

  jedna osoba może jechać na dwóch koniach, ale tylko po jednym w każdej konkurencji,  

  jeden koń może iść dwa razy tj. skoki i ujeżdżenie, ale tylko pod tym samym jeźdźcem,  

 Wszelkie prośby i uwagi dotyczące edycji zgłoszeń czy kolejności na listach startowych należy 
kierować na pomoc@equita.pl 

 osoby, które chcą, by wyniki AMP liczyły się do klasyfikacji sportowej PZJ muszą posiadać ważną 
licencję zgodnie z przepisami PZJ,  

 zawodnicy we własnym zakresie zapewniają wiadra i paszę dla koni,  

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w 
trakcie zawodów,  

 listy startowe dostępne będą wieczorem 26.05.2022 r., na fanpage wydarzenia oraz na stronie 

internetowej organizatora azsus.pl/Nasze_AMPy. 
 

 
INFORMACJI UDZIELAJĄ: 
- sprawy sportowe -  Mateusz Cichoń - 606 189 090  
- sprawy organizacyjne (boksy) - Michał Cichoń 576 407 493 
- sprawy organizacyjne (noclegi, wyżywienie) – Sylwia Kowalewska – 798 767 324 
https://azsus.pl/Nasze_AMPy 
https://www.facebook.com/AMPjezdziectwo 
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