
„ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI MILITARI"

KLASA L

MEMORIAŁ JERZEGO I OLGIERDA SZTANISZKISÓW
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MEMORIAŁ MINISTRA ANDRZEJA PRZEWOŹNIKA

Stara Miłosna – Warszawa Łazienki Królewskie

5-7 maja 2017 r.



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 Stowarzyszenia Szwadron RP w Starej Miłosnej ul. Szkolna 14,
05 - 077 Warszawa oraz Łazienek Królewskich ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa

II. ORGANIZATORZY - Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk.
Jana Kozietulskiego, Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP, Związek Stowarzyszeń
„Federacja Kawalerii Ochotniczej”
Gospodarz: Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana
Kozietulskiego
Komitet Organizacyjny: Tadeusz Kühn, rtm. kaw. och. Piotr Szakacz 502-578-383
Dyrektor zawodów: Piotr Półka 693-843-363,

III. BIURO ZAWODÓW / ZGŁOSZENIA
Agata Mikołajczyk, email: zawody@3szwol.pl
Piotr Kamiński tel. 602-473-212
Zgłoszenia prosimy wysyłać na załączonym formularzu z podaniem wszystkich danych.
Zgłoszenie i rezerwacja boksów polowych do 20.04.2017 r. (dla par zgłoszonych po tym
terminie organizator nie ma obowiązku zapewnić boksów dla koni)

IV. OPŁATY I DOKUMENTY
- od pary startującej w zawodach (jeździec + koń) wpisowe, startowe, fundusz
antydopingowy – 100 zł;
- wszystkie dokumenty należy dostarczyć do biura zawodów przed rozpoczęciem
przeglądu weterynaryjnego pod rygorem nie dopuszczenia do startu

V. OSOBY OFICJALNE
Sędzia główny militari: por. kaw. och. Franciszek Paweł Żmudzki
Sędzia główny WKKW: Elżbieta Wnuk
Pozostali sędziowie: Patrycja Modlińska , Bartosz Rózga;
Gospodarz toru: Jarosław Pogodziński;
Sędzia próby kawaleryjskiej: por. kaw. och. Franciszek Paweł Żmudzki, por. kaw. och
Paweł Wieńć/ st. Wachm. Kaw. och. Piotr Kamiński

VI. PROGRAM ZAWODÓW*
5 maja 2017r. Piątek 6 maja 2017r. Sobota 7 maja 2017r. Niedziela
8:00 - 9:00 –Przyjmowanie
dokumentów w biurze zawodów
9:30 – Odprawa techniczna
10:15 – Przegląd koni
11:45 – Próba Pierwsza –
Ujeżdżenie LL wkkw i L wkkw
12:30 – 14:30 Obiad

7:00 – Przegląd koni
8:00 – Próba czwarta- przegląd
mundurowy
11:30 – 12:45 – Próba piąta-
władanie lancą konno
13:00 – 14:15 – Próba szósta-
władanie szablą konno

13:00 – 15:00 – Próba
siódma- skoki przez
przeszkody
16:00- Wręczenie nagród
memoriał Jerzego i Olgierda
Staniszkis oraz memoriału
ministra Andrzeja



14:30 – Próba druga- cross LL i L
16:00 – Próba trzecia – strzelanie
Od godziny 16:00 otwarta stajnia
w Łazienkach Królewskich

Przewoźnika

*Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par

VII. WARUNKI TECHNICZNE:
Minimalny wiek konia to ukończone 4 lata.

Próba pierwsza: ujeżdżenie
Dla klasy LL czworobok LL wkkw 2014
Dla klasy L czworobok L wkkw 2014
Czworobok: podłoże kwarcowe 20x40m
Rozprężania: podłoże trawiaste

Próba druga: kros
KLASA LL L
Typ podłoża Trawa, piach Trawa, piach
Długość 1600 - 2000 m 1600 – 2500 m
Tempo 450 m/ min 470 – 500 m/ min
Ilość skoków 12 – 16 15 – 20

Próba trzecia: strzelanie
Strzelanie z postawy stojącej, odległość do tarczy 10m, wiatrówka Hatsan 4,5mm
łamana, przyrządy celownicze muszka szczerbinka. Rozgrywane zgodnie z
regulaminem konkurencji.

Próba czwarta: przegląd mundurowy
Podłoże piaszczyste. Rozgrywana według regulaminu Kawalerii z 1938r. lub na
podstawie regulaminu mundurowego organizacji dostarczonego wraz ze
zgłoszeniem zawodnika !!!

Próba piąta: władanie lancą
tor: piaszczysty
— dystans: ok. 180 m.;
— tempo: wg. regulaminu, ogłoszone przed konkursem
— pchnięcia i uderzenia: zawarte w Regulaminie Kawalerii z 1938 r.;
— ilość pozorników: 10

Próba szósta: władanie szablą
tor: piaszczysty
— dystans: ok. 180 m.;
— tempo: wg. Regulaminu, ogłoszone przed konkursem
— cięcia, pchnięcia i uderzenia: zawarte w Regulaminie Kawalerii z 1938 r.;
— ilość pozorników: 10



Próba siódma: skoki przez przeszkody
KLASA LL L
Typ podłoża Piaszczyste Piaszczyste
Dystans 250 – 400 m 250 – 450 m
Tempo 300 m/ min 325 m/ min
Wysokość przeszkód do 90cm do 100cm
Ilość przeszkód 8 8
Ilość skoków 9 10 – 11

VIII. NAGRODY - dla zwycięzców przewidziane są nagrody honorowe i rzeczowe. W
przypadku miejsc ex-aequo organizator zastrzega sobie możliwość
przeprowadzenia losowania nagród. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska
łącznie najmniejszą liczbę punktów karnych ze wszystkich 7 prób. Dokładny
wykaz nagród zostanie przedstawiony zawodnikom podczas odprawy technicznej.

IX. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
- Wyżywienie dla zawodników i szefa ekipy (wg. osób zgłoszonych w formularzu,
w określonym terminie zgłoszeń)
- Karetkę pogotowia.
- Opiekę weterynaryjną
- Stajnię polową
- Zakwaterowanie w warunkach polowych ekipy (wg. osób zgłoszonych w
formularzu, w określonym terminie zgłoszeń)
- Kowala zawodów
- Pierwsze ścielenie, możliwość zakupu siana i słomy w cenie 5 zł kostka, oraz w
razie potrzeb możliwość zakupu owsa oraz trocin ( po wcześniejszym zgłoszeniu).

X. 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 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. 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 obowiązują orzeczenia lekarskie dopuszczające do uprawiania
jeździectwa (wydane przez lekarza medycyny sportowej), ubezpieczenie NNW
oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Wstęp na teren zawodów bezpłatny.
Przypominamy również o bezwzględnym stosowaniu się do zapisu o alkoholu pkt.
7.11 regulaminu rozgrywania zawodów militari oraz o badaniach
antydopingowych pkt 7.7 regulaminu rozgrywania zawodów militari.



KODEKS POSTĘPOWANIA 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.

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


