Zawody Kawaleryjskie
„SOBIESKI MILITARI”
ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI
„MILITARI 2017”
I. INFORMACJE OGÓLNE
celem zawodów jest popularyzacja tradycji kawalerii II Rzeczypospolitej poprzez nawiązywanie do
odbywających się w okresie międzywojennym Zawodów Konnych o Mistrzostwo Wojska Polskiego.
Zawody odbywają się na terenie Ośrodka Jeżdzieckiego i Hipoterapii EQUISTRO Wierzawice
II. ORGANIZATORZY
Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im.
Króla Jana III Sobieskiego
Klub JeŸdziecki Equistro Wierzawice .
Dyrektor zawodów : rtm.kaw.och. Paweł Guzy
Szef stajni : Andrzej Gęślak tel. 661 940 234

III . BIURO ZAWODÓW
email : equistro@wp.pl tel. 661 940 230
Marian Rzepko tel. 661 940 225
Zgłoszenie i rezerwacja boksów do 15.06.2017 r.
IV . WARUNKI TECHNICZNE
Plac konkursowy: próby skoków przez przeszkody, szabli i lancy (podłoże piaskowe typu
„ All weather” całkowicie przepuszczające wodę o wym. 70 x 40)
Rozprężalnia: próby skoków przez przeszkody szabli i lancy (podłoże piaskowe o wym.
70 x 50)
Rozprężalnia: próby WKKW (podłoże trawiaste o wym. 80 x 40)

V . OSOBY OFICJALNE
1. Komisja Sędziowska
Sędzia Główny zawodów - por.kaw.och. Franciszek Żmudzki
Sędzia WKKW - Barbara Zygmunt
Sędzia OZJ - Katarzyna Mastalerczyk
Sędzia OZJ - Przemysław Jankowski - Komisarz Zawodów
Sędzia prób kawaleryjskich - rtm. kaw. och. Waldemar Radziwiłko
Sędzia prób kawaleryjskich - por.kaw.och. Mirosław First
Sędzia prób kawaleryjskich - por. kaw.och. Paweł Wieńć
Sędzia próby strzelania - kpt. Franciszek Fedorowicz
2. Gospodarz toru – próba terenowa.
Jerzy Szumilas
3. Gospodarz toru - próba skoków
Piotr Staniszewski
4. Obsługa medyczna
Medik Transport
5. Lekarz weterynarii
Bartłomiej Mierzwa tel. 602 397 129
6. Kowal
Tomasz Stypa tel. 606 493 968

VI. PROGRAM ZAWODÓW
29 czerwca 2017 (czwartek) – odprawa techniczna godz. 20:00
30 czerwca 2017 r. (piątek)
Godz.7:00 – 1- szy przegląd koni
Godz. 8:00 – próba pierwsza – ujeżdżenie (L WKKW z 2014r. czworobok 20x40m)
Godz. 8:45 – druga próba - przegląd mundurowy
Godz. 15:00 – trzecia próba - strzelanie (strzelnica) ilość strzałów próbnych:3, zawodnik ma prawo
obejrzeć swoją tarczę po oddaniu strzałów próbnych,
- ilość strzałów ocenianych: 10,
- norma czasu 7min.
Godz. 18:00 – czwarta próba – cross L
- Typ podłoża : trawa , piach.
- Długość
: 1600- 2500 m
- Tempo
: 470-500 m/min
- Ilość skoków : 15-20
01 lipiec 2017 r. (sobota)
Godz. 14:00 – Wymarsz pododdziałów w szyku konnym na Uroczystość Święta 20 Pułku Ułanów im.
Króla Jana III Sobieskiego.
Godz. 21:00 – Uroczysty raut kawaleryjski.

02 lipiec 2017 r. (niedziela)
Godz. 9:00 – 2 - gi przegląd koni
Godz. 11:00 - piąta próba - skoki przez przeszkody kl. L ( 100 cm) dokładności
- Typ podłoża
: piasek „All weather"
- Wym.pl. konkurs. : 70 x 40
- Tempo
: 325 m/min
- Ilość przeszkód
: 8-10
- Ilość skoków
: max 11
Godz. 15:00 – próba szósta – władanie lancą konno
- tor piaszczysty
- dystans : ok. 200 m
- cięcia, pchnięcia i uderzenia : zawarte w Regulaminie Kawalerii z 1938r
- ilość pozorników : 10
- tempo: 480 – 550 m/min
- 3 pkt. Karne za każdą rozpoczętą sekundę
Godz. 16:00 – próba siódma - władanie szablą konno
- tor : piaszczysty
- dystans : ok. 200 m
- cięcia ,pchnięcia i uderzenia : zawarte w Regulaminie Kawalerii z 1938 r
- ilość pozorników : 10
- tempo: 480 – 550 m/min
- 3 pkt. Karne za każdą rozpoczętą sekundę

VII . OPŁATY I DOKUMENTY
Wpisowe : 100,00 zł od każdej pary startującej w zawodach zostanie przekazane na
wyżywienie zawodników oraz 15 zł na Fundusz Antydopingowy.
Konieczność złożenia wszystkich dokumentów przed rozpoczęciem przeglądu koni pod
rygorem nie dopuszczenia do startu w zawodach.
VIII . OFERTA POBYTU
Organizator zapewnia :
1. Wyżywienie dla szefów ekip , zawodników oraz koni.
2. Boksy dla koni
3. Opiekę weterynaryjną
4. Zakwaterowanie w warunkach polowych ( namioty) . Prosimy o zabranie karimat i śpiworów.
5. Kowala zawodów
6. Karetkę pogotowia
Dla pozostałych osób możliwość zakwaterowania:
- Gospodarstwo agroturystyczne "Milenka”, tel. 669 534 111(odległość od hipodromu 10 m)
- Motel “Stokrotka” Giedlarowa 278, tel. 17 242 51 07 lub www.motel-stokrotka.pl, (odległość 3 km)
- Hotel "U Braci Zygmuntów" Leżajsk, ul. Klasztorna 2e, tel. 17 242 04 69, (odległość 5 km)
- Dom Pielgrzyma w Leżajsku, ul. 11 Listopada 1, tel. 17 242 83 56, (odległość 5 km)
VIII. Klasyfikacja
Klasyfikacja indywidualna ustalana jest na podstawie łącznego wyniku z wszystkich prób. Zwycięża
zawodnik, który we wszystkich próbach uzyska łącznie najmniejszą liczbę punktów karnych.

Zawodnik za nieukończenie próby zostaje wyeliminowany, nie jest liczony w klasyfikacji ogólnej, ale
ma prawo startować w innych próbach.
IX NAGRODY
Dla zwycięzców militarii przewidziane są nagrody:
I miejsce – rząd kawaleryjski wz. 36
II miejsce - szabla bojowa wz. 34
III miejsce – lanca bojowa
Dla zwycięzców poszczególnych prób przewidziane są nagrody rzeczowe:
Próba 1 – sprzęt jeździecki
Próba 2 - ostrogi kawaleryjskie
Próba 3 - pistolet pneumatyczny Beretta
Próba 4 - zegarek crossowy
Próba 5 - Sprzęt jeździecki
Próba 6 - lanca bojowa
Próba 7 - szabla bojowa wz.21
Zwycięzcy militarii otrzymają dodatkowo derki z logo „Sobieski Militarii”
X. Uczestnictwo w Zawodach
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 Militarii 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.
Minimalny wiek zawodnika to ukończone 15 lat. Niepełnoletni uczestnicy zostaną dopuszczeni do
udziału w zawodach po okazaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych. Zgodę należy dostarczyć
podczas odprawy technicznej zawodników.
W czasie trwania poszczególnych prób, wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz
spożywania alkoholu.
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.
Przystąpienie zawodnika do każdej próby jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż jego stan zdrowia
pozwala na udział w danej próbie.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, iż są zdolni do
udziału w zawodach konnych.
Dwukrotny start jednego konia nie jest możliwy.
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.

Minimalny wiek konia to ukończone 4 lata.
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.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia. Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestnika, luzaków i koni, jak również w
przypadku kradzieży, zniszczenia, pożarów i innych zdarzeń losowych podczas Zawodów military lub
transportu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Zawodów i możliwość ich odwołania w
przypadku małej ilości zgłoszeń uczestników.
Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ i FKO zatwierdzonymi w dniu
21.02.2017r.
Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Konkursy
towarzyskie rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.12.2013 oraz z równą dbałością o konie,
zawodników i rywalizację sportową . Uczestników konkursów towarzyskich obowiązuje Uchwała PZJ z
dnia 06.12.2013 r, orzeczenia lekarskie dopuszczające do uprawiania jeździectwa, ubezpieczenie
NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Wstęp na teren zawodów bezpłatny
KODEKS POSTÊPOWANIA Z KONIEM
- 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.

