PROPOZYCJE

MISTRZOSTW POLSKI MILITARI 2017

Miejsce:
Data:

Warszawa - Warszawski Tor Wyścigów Konnych Służewiec
20-22 września 2017

INFORMACJE PODSTAWOWE

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z:
• Regulaminem zawodów Militari FKO i Regulaminem Mistrzostw Polski Militari
• Regulaminem rozgrywania zawodów krajowych w WKKW Polskiego Związku
Jeździeckiego

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
1. Organizator.
Nazwa:
Związek Stowarzyszeń „Federacja
Wyścigów Konnych Służewiec, Totalizator Sportowy

Kawalerii

Ochotniczej”,

Tor

Adres:
ul. Szkolna 14
Kod pocztowy: 05-077 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Krowoderska 5/2a
31-141 Kraków
Telefon:
18 287 38 32
Email:
biuro@toporzysko.pl
WWW:
www.kawaleria-ochotnicza.pl

2. Miejsce rozgrywania zawodów.
Adres:
telefon:

Warszawski Tor Wyścigów Konnych Służewiec, ul. Puławska 266, Warszawa
18 287 38 32

II. OSOBY OFICJALNE.
1. Komisja sędziowska.
Lp
1
2

Imię i nazwisko
Dariusz Waligórski
Barbara Zygmunt

Stopień
rtm. kaw. och.

3

Elżbieta Wnuk - Pawlak

Sędzia WKKW

4

Zbigniew Seibt

Komisarz Zawodów

5
7

Paweł Wieńć
Piotr Grzybowski

por. kaw. och.
st. szwoleżer

2. Gospodarz toru – próba terenowa.
Jarosław Pogodziński.
3. Gospodarz toru – próba skoków.
Jarosław Pogodziński.
4. Obsługa medyczna.
vacat
5. Lekarz weterynarii.
vacat
6. Kowal
vacat

Funkcja
Sędzia Główny Zawodów
Sędzia WKKW

Sędzia prób kawaleryjskich
Sędzia próby strzelania

III. WARUNKI TECHNICZNE.
1. Program zawodów.
Data
odprawa techniczna

21 września 2017

1-szy przegląd koni

22 września 2017

Ujeżdżenie

22 września 2017

Przegląd mundurowy

22 września 2017

Próba terenowa
2-gi przegląd koni
Strzelanie

22 września 2017
23 września 2017
23 września 2017

Skoki przez przeszkody
Władanie szablą

23 września 2017
24 września 2017

Władanie lancą

24 września 2017

Ceremonia dekoracji

24 września 2017

Godzina

Godziny rozpoczęcia zostaną podane w późniejszym terminie ze względu na wytyczne gospodarza
terenu lub warunki atmosferyczne (konkursy będą rozgrywane na otwartej przestrzeni).

2. Ujeżdżenie (program wg zał. Nr 1 Regulaminu Mistrzostw Polski Militari 2017).
plac konkursowy: 20x40m, podłoże: trawa
rozprężalnia: 20x40 m, podłoże: trawa.

3. Próba terenowa
Typ podłoża
Długość
Tempo
Ilość skoków

Trawa
1600-2500 m
470-500 m/min
15-20

4. Skoki – dokładności
Zwycięzcą konkursu zostaje zawodnik, który pokona parkur bezbłędnie w czasie jak najbardziej zbliżonym
do normy czasu
Typ podłoża
Wymiary placu konkursowego
Tempo
Ilość przeszkód
Ilość skoków

Trawa
80x100 m
325 m/min
9-10
max. 11

5. Strzelanie z konia
Cel
Liczba strzałów
Dystans

Tarcza strzelecka
5
150 m

Tempo

480-550 m/min

Broń

Tego samego rodzaju dla wszystkich

6. Władanie białą bronią (szablą i lancą).
Typ podłoża
Długość toru
Tempo
Ilość pozorników

Trawa
200 - 250 m
480-550
2x10

IV. NAGRODY.
Zwycięzca zostaje zawodnik który łącznie uzyska najmniej punktów karnych ze wszystkich 7 prób.
Nagrody honorowe i rzeczowe dla zwycięzców zawodów i poszczególnych prób oraz flots dla
wszystkich koni. Pula nagród wynosi 9000,00 PLN.
Dokładne zestawienie poszczególnych nagród zostanie przedstawione na odprawie technicznej.

V. ZGŁOSZENIA.
1. Terminy zgłoszeń.
Zgłoszenia ostateczne do 15 września 2017.
(Karta zgłoszenia do pobrania na www.strzelcykonni.pl)
Zgłoszenia należy nadsyłać:
Nazwa:
Adres:
Kod pocztowy:
Telefon:
Email:

Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych
Toporzysko 454
34-240 Jordanów
18 287 38 32
biuro@toporzysko.pl

2. Opłaty.
wpisowe: 80 PLN + 15 PLN na fundusz badań antydopingowych
boks i pierwsze ścielenie gratis.
Stajnie zostaną udostępnione dla koni od dnia 21 września 2017 r., godz.12.00
3. Zakwaterowanie i wyżywienie.
•

Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie zawodnikom startującym w
Mistrzostwach (Akademik studencki SGGW, około 3km od Służewca, pokój 3 osobowy lub
pokój 2 osobowy)

VI. INNE
1. Sprawy organizacyjne
•

W zawodach mają prawo brać udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej:
reprezentanci Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskich i innych

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

formacji oraz stowarzyszeń nawiązujących do tradycji kawaleryjskich lub broni jezdnych
oraz jeźdźcy indywidualni kultywujący tradycje kawalerii lub broni jezdnych zgodnie z
„Regulaminem Rozgrywania Zawodów Militari w Oddziałach FKO”.
Podczas trwania zawodów, wszyscy uczestnicy i członkowie ekip zobowiązani są do
przestrzegania regulaminów i zasad ogólnie przyjętych. W szczególności dotyczy to
poszanowania munduru, symboli państwowych i religijnych.
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie
zawodów.
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży,
zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku małej ilości
zgłoszeń.
Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób
trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, iż
są zdolni do udziału w zawodach konnych.
Zawodnik musi posiadać stosowne ubezpieczenie NNW na czas udziału w zawodach
oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na
udział w zawodach. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 15 lat.
Dwukrotny start jednego konia nie jest możliwy.
Minimalny wiek konia to ukończone 4 lata.
O kolejności startów decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie w obecności
Sędziego Głównego oraz zawodników. Sędzia główny może zmienić kolejność tak aby
umożliwić start zawodnika, który występuje na kilku koniach.
W próbach lancy i szabli zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych
miejsc w klasyfikacji ogólnej.
W czasie rozgrywania poszczególnych prób, wszystkich uczestników obowiązuje
bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub zażywania innych środków odurzających.
Osoby, u których istnieje uzasadnione podejrzenie, że przystępują do próby pod
wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem na życzenie Sędziego
Głównego. Odmowa poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie będzie
traktowana, jako przyznanie się zawodnika do tego, iż znajduje się pod wpływem
alkoholu. Konsekwencje nie poddania się badaniu będą takie same, jak dla osób
znajdujących się pod wpływem alkoholu. Osoby będące pod wpływem alkoholu zostaną
decyzją Sędziego Głównego zdyskwalifikowane.
Próby do badań antydopingowych mogą być pobierane od każdego konia od momentu
przybycia konia na teren zawodów, do upływu 1/2 godziny po oficjalnym ogłoszeniu
wyników konkursu/zawodów. O wyznaczeniu danego konia do badań antydopingowych
decyduje Sędzia Główny Zawodów z własnej inicjatywy, na wniosek Lekarza
Weterynarii Zawodów lub ze wskazania innej Osoby Oficjalnej. Koń może być
wskazany do badania antydopingowego również metodą losowania. Na danych
zawodach koń może być wskazany do badania więcej niż jeden raz.

2. Sprawy 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!

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

We wszystkich dziedzinach życia kawaleryjskiego koń jest najważniejszy.
Dobro konia powinno stać ponad interesami hodowców, jeźdźców, trenerów,
właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych.
Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie
koniom.
Należy dołożyć starań, aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki
weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.
Podczas transportowania koni muszą być zapewnione właściwe warunki. Należy
przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne
karmienie i pojenie koni.
Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinie treningu
i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.
W trosce o dobro koni, jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności
kawalerzysty.
Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie, jako stworzenia
żywe i nie mogą nieść ze sobą technik uważanych przez FKO, PZJ i FEI za
niedozwolone.
Federacja Kawalerii Ochotniczej powinna opracować odpowiedni system kontroli
tak, aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.
Przepisy, regulaminy i zalecenia dotyczące tej problematyki powinny być stosowane
nie tylko podczas zawodów Militari, ale podczas treningów i innych form
działalności. Przepisy i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia
dobra koni.

Propozycje zatwierdzone
przez KS FKO w dniu 16.08.2017
rtm.kaw.och. Dariusz Waligórski

