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Regulamin Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździe Western (zwanych 

dalej AMP) w konkurencji REINING 

 

Zawodników startujących w Akademickich Mistrzostwach Polski obowiązują również 

zapisy regulaminu Mistrzostw Polski PLWiR 2019 w konkurencji REINING 

 

Prawo startu w AMP mają : 

a. studenci do 28 roku życia, którzy posiadają ważną legitymację studencką i ważne 

zaświadczenie z uczelni, że są studentami – zaświadczenie takie ma wagę, kiedy 

zostało wystawione najpóźniej tydzień przed AMP, 

b. słuchacze Kolegiów Nauczycielskich do ukończenia 28 roku życia, którzy posiadają 

ważną legitymację i ważne zaświadczenie z kolegium, że są słuchaczami – 

zaświadczenie takie ma wagę, kiedy zostało wystawione najpóźniej tydzień przed 

AMP, 

c. uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku), którzy posiadają ważną 



legitymację i ważne zaświadczenie z uczelni (zaświadczenie takie ma wagę, kiedy 

zostało wystawione najpóźniej tydzień przed AMP) 

d. etatowi pracownicy wyższych uczelni - absolwenci szkół wyższych - zatrudnieni na 

podstawie mianowania lub umowy o pracę, którzy posiadają ważne zaświadczenie z 

działu kadr uczelni, że są pracownikami – zaświadczenie takie ma wagę, kiedy zostało 

wystawione najpóźniej tydzień przed AMP).  

W AMP nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz uczestnicy studiów 

podyplomowych. 

Zawodnicy startujący wyłącznie w ramach AMP nie muszą być członkami 

PLWiR ani innych stowarzyszeń westernowych. 

 

Zasady uczestnictwa 

 Podczas AMP zawodnik reprezentuje uczelnię a nie klub, do którego należy. 

 Podczas trwania zawodów (także poza przejazdami) zawodników obowiązuje 

zachowanie godne studenta - reprezentanta swojej uczelni a także postawa zgodna z 

normami zachowania społecznego. 

Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo. 

Wyjątek : any bit/two hands: każdy koń, niezależnie od wieku, może być prowadzony 

za pomocą snaffle bit (wędzidła) lub curb-bit (czanki); jeździec prowadzący konia 

jedną ręką musi wykonać w ten sposób cały przejazd;  jeździec prowadzący konia 

oburącz musi wykonać w ten sposób cały przejazd. 

Wyjątek ten dotyczy sytuacji, gdy zawodnik startuje wyłącznie w Akademickich 

Mistrzostwach Polski. 

 

Zgłoszenia : przyjmowane będą do dnia 14.07.2019; adres e-mail: ola.misztak@gmail.com 

 

 

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 



regulaminu. 

 

Serdecznie zapraszamy ! 

 


