PROPOZYCJE ZAWODÓW KAWALERYJSKICH

RANGA ZAWODÓW
Kwalifikacyjne Mazowieckie Kwalifikacje Kawaleryjskich Mistrzostw
Polski Militari
Miejsce Umiastów / Łazienki Królewskie
Data 30-07-2021/1-08-2021
Organizator ze strony FKO Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów
Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego
Informacje podstawowe
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z:


Statutem Federacji Kawalerii Ochotniczej



Regulaminem rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich Militari 2021



Regulaminem Zawodów Kawaleryjskich „Memoriał Żołnierzy 201. Pułku
Szwoleżerów” 2021 – dotyczy tylko konkursu kawaleryjskiego



Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego



Przepisami WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego



Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Zatwierdzono przez Kolegium Sędziów FKO dnia
9 lipca 2021
Przewodniczący Kolegium Sędziów FKO
chor. kaw. och. Zbigniew Seibt
I. Sprawy Organizacyjne
a) Klasy Zawodów

 Klasa LL
Zawody Militari o puchar 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich

 Klasa L
Zawody Militari - Memoriał rtm. Olgierda i Jerzego Staniszkisów
Konkursy dodatkowe:
1. Konkurs kawaleryjski (poziom zbliżony do entrée)
– Memoriał Żołnierzy 201. Pułku Szwoleżerów
Konkurs rozgrywany zgodnie z Regulaminem Zawodów Kawaleryjskich
„Memoriał Żołnierzy 201. Pułku Szwoleżerów” 2021
2. Memoriał rtm. Jerzego Bilwina
- ujeżdżenie klasy L
- skoki przez przeszkody klasy L
- strzelanie klasy L
Memoriał jest otwarty również dla zawodników cywilnych. W Memoriale rtm.
Jerzego Bilwina będą klasyfikowani wszyscy zawodnicy startujący w zawodach
w klasie L w trzech wymienionych konkurencjach. Konkurencje będą
rozgrywane zgodnie z Regulaminem rozgrywania zawodów Militari 2021.
Zwycięzcą zostanie para (zawodnik i koń), która uzyska łącznie najmniejszą

liczbę punktów karnych – z uwzględnieniem mnożników ale bez punktów
karnych za mundur.
b) Otwarte zawody strzeleckie o puchar Starosty Warszawskiego
Zachodniego
Rozgrywane zgodnie z osobnym Regulaminem.
2. Organizator (kompletny adres)
Nazwa: Szwadron Honorowy 3 pułku Szwoleżerów Mazowieckich im.
płk. Jana Kozietulskiego
Adres: Umiastów, ul; Umiastowska 72C
Kod pocztowy: 05-850
Email : zawody@3szwol.pl
www: www.3szwol.pl
3. Komitet Organizacyjny
Przewodniczący: rtm. kaw. och. Piotr Szakacz
Dyrektor Zawodów: Monika Gawlińska
Biuro Zawodów: Jeździecki Klub Sportowy Umiastów
Dyrektor Techniczny: chor. kaw. och. Piotr Półka
Szef Stajni: kpr. kaw. och. Stefan Domański
4. Dane kontaktowe na miejscu zawodów:
Adres: Umiastów, ul; Umiastowska 72C
Telefon kom.:506 406 040

II. Osoby oficjalne
L.p.
Funkcja
1.
Sędzia Główny
Zawodów
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sędzia próby
ujeżdżenia
Sędzia próby
terenowej
Sędzia próby skoków
Sędzia próby
strzelania
Sędzia toru białej
broni
Komisarz
Asystent Sędziego

Stopień

Imię i Nazwisko

rtm. kaw. och.

Tadeusz Kowalski

Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.

Elżbieta Wnuk-Pawlak

Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.

Elżbieta Wnuk-Pawlak

Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.
Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.

Elżbieta Wnuk-Pawlak

rtm. kaw. och.

Piotr Szakacz

wachm. kaw. och.

Waldemar Petters

por. kaw. och.

Jacek Iżykowski

wachm. kaw. och.

Piotr Książczak

9.

Gospodarz toru próby
terenowej
10. Gospodarz toru próby rtm. kaw. och.
skoków
11. Lekarz Weterynarii
Zawodów
12. Powiatowy Lekarz
Weterynarii
Pozostałe służby:
Obsługa Medyczna:
Nazwa firmy: IraMed
Telefon: Kontakt przez biuro zawodów
Podkuwacz Zawodów:
Imię i Nazwisko: Michał Nojman
Telefon: Kontakt przez biuro zawodów

Instruktorzy strzelnicy U27

Jarosław Pogodziński
Piotr Szakacz
Lek. Wet. Iga Łoboda
Lek. Wet. Alicja Pietrzak

III. Warunki Techniczne
1. Program zawodów
Konkurs
kawaleryjski*
Data/Godzina
Otwarcie
stajni
Otwarcie
trasy krosu
Odprawa
techniczna
Przegląd koni 2021-07-30/
12:00
Próba
2021-07-30/
ujeżdżenia
14:00
Próba
2021-07-30/
terenowa
18:00
Próba
2021-07-31/
strzelania
10:00
Przegląd koni
Próba
Nie dotyczy
skoków
Próba lancy
2021-07-31/
15:30
Próba szabli
Nie dotyczy
Ceremonia
zakończenia

Klasa LL

Klasa L

Data/Godzina

Data/Godzina

2021-07-29 17:00
2021-07-30 08:00
2021-07-30 10:00
Po konkursie
kawaleryjskim
Po konkursie
kawaleryjskim
Po konkursie
kawaleryjskim
Po konkursie
kawaleryjskim
2021-07-31/ 8:00
2021-08-31/
13:00
Po konkursie
kawaleryjskim
Po klasie L
(próba lancy)

Po klasie LL
Po klasie LL
Po klasie LL
Po klasie LL

Po klasie LL
Po klasie LL
Po klasie LL

2021-08-01/ 14:30 PIESZO Łazienki Królewskie

1. Próba ujeżdżenia
c) Konkurs kawaleryjski program ujeżdżenia PZJ Brązowa Odznaka
Jeździecka*

https://dressage.pl/wp-content/uploads/2015/04/Br%C4%85zowaodznaka-program-uje%C5%BCd%C5%BCeniowy.pdf
d) Klasa LL program ujeżdżenia L-2
https://dressage.pl/wp-content/uploads/2015/04/L2_2016.pdf
e) Klasa L program ujeżdżenia PZJ Srebrna odznaka jeździecka
https://dressage.pl/wpcontent/uploads/2015/04/program_ujezdzenia_do_srebrnej_odznaki.pdf
* Rozgrywany w oparciu o Regulamin Zawodów Kawaleryjskich „Memoriał
Żołnierzy 201. Pułku Szwoleżerów” 2021
2. Próba terenowa

Typ podłoża
Dystans
Tempo
Ilość skoków
Maks. wys.
przeszkód

Konkurs
kawaleryjski*
Trawa
850 – 1300 m

Klasa LL

Klasa L

Trawa
1600 – 2000 m

Trawa
1600 – 2500
m
470 – 500 m/
min
15 - 20
100 cm

Maks. 400 m/ Maks. 450 m/
min
min
8 - 12
12 – 16
50 cm
85 cm

* Rozgrywany w oparciu o Regulamin Zawodów Kawaleryjskich „Memoriał
Żołnierzy 201. Pułku Szwoleżerów” 2021

3. Próba skoków

Typ podłoża
Dystans
Tempo
Ilość przeszkód
Ilość skoków
Maks. wys.
przeszkód

Klasa LL
piasek
250 – 400 m
300 m/ min
8
9
90 cm

Klasa L
piasek
250 – 450 m
325 m/ min
8 - 10
11
100 cm

4. Próba strzelania
Na strzelnicy
- postawa stojąc X
5. Próba lancy i szabli
Tor owalny X
IV. ZGŁOSZENIA
1. Terminy zgłoszeń
Zgłoszenia wstępne do dnia: 12 lipca 2021
Zgłoszenia ostateczne do dnia: 20 lipca 2020 (najpóźniej 7 dni przed
zawodami)
Zgłoszenia po terminie – opłata dodatkowa 100 zł
2. Adres nadsyłania zgłoszeń:
Adres e-mail lub poprzez panel zgłoszeniowy zawody@3szwol.pl
3. Opłaty:
Konkurs
kawaleryjski*

Klasa LL

Klasa L

Boks

Boks w cenie
opłaty startowej

Boks w cenie
opłaty startowej

Boks w cenie
opłaty startowej

Składka
antydopingowa

15 zł od pary
koń - zawodnik

15 zł od pary
koń zawodnik

15 zł od pary
koń zawodnik

Opłata startowa

150 PLN za
całość lub 100
PLN za start w
jednym dniu.

Podłączenie do
prądu
Słoma
Siano
Inne *

10 zł za porcja
15 zł za porcja
Wyżywienie
punkt V.3
*jakie należy wyszczególnić

150 PLN za
całość lub 100
PLN za start w
jednym dniu.

150 PLN za
całość lub 100
PLN za start w
jednym dniu.

Brak
10 zł za porcja
15 zł za porcja
Wyżywienie
punkt V.3

10 zł za porcja
15zł za porcja
Wyżywienie
punkt V.3

Memoriał rtm. Jerzego Bilwina:
Pary nie startujące w pełnym Militari w klasie L obowiązuje opłata wpisowa
100 PLN oraz inne opłaty zgodnie z powyższą tabelą.
Nazwa Banku: mBank
Adres odbiorcy: Umiastów, ul; Umiastowska 72C
Kod pocztowy odbiorcy: 05-850
Nazwa Odbiorcy: Szwadron Honorowy 3 pułku Szwoleżerów
Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego
Numer konta: 38 1140 2017 0000 4402 1236 9502

V. INNE
1. Organizator zapewnia nocleg w warunkach polowych dla
zawodników, luzaków oraz szefa ekipy.
2. Organizator zapewnia wyżywienie dla zawodników, luzaka
(jednego na ekipę) oraz szefa ekipy. Istnieje możliwość dokupienia
wyżywienia dla dodatkowych osób po wcześniejszym zgłoszeniu, w
kwocie 40 zł za całodzienne wyżywienie.
3. Brak osobistego udziału zawodnika w ceremonii dekoracji oznacza
rezygnację ze zdobytych nagród (chyba, że na brak obecności
zgodę wydał sędzia główny i dyrektor zawodów).

Nagrody:
Flots dla wszystkich uczestników zawodów. Puchary i nagrody rzeczowe dla
pierwszych trzech zawodników w poszczególnych klasach.
Tory władania bronią:
Tor władania lancą konkurs kawaleryjski :
1. Z lewej w dół – kłuj (pchnięcie czynne – worek)
2. Z prawej w dół – kłuj (pchnięcie czynne – worek)
3. Z lewej w dół – kłuj (pchnięcie czynne – worek)
4. Z prawej w dół – kłuj (pchnięcie bierne – worek)
5. Drzewcem w lewo – bij
6. Drzewcem w prawo – bij
7. W prawo w przód – kłuj (pierścień)
8. W lewo w przód – kłuj (pierścień)
9. W prawo w przód – kłuj (pierścień)
10.
W prawo w przód – kłuj (pierścień)
Tor władania lancą klasa LL:
1. Z lewej w dół – kłuj (pchnięcie czynne – worek)
2. Z prawej w dół – kłuj (pchnięcie bierne – worek)
3. Z prawej w dół – kłuj (pchnięcie czynne – worek)
4. W lewo przód – kłuj (pozornik na postumencie)
5. Tylcem - bij (w prawo w przód, pozornik na postumencie)
6. Drzewcem w lewo – bij (pozornik na postumencie)
7. Drzewcem w prawo – bij (pozornik na postumencie)
8. W prawo w przód – kłuj (pierścień)
9. W lewo w przód – kłuj (pierścień)
10.
W lewo w przód – kłuj (pierścień)
Tor władania szablą klasa LL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Z góry w prawo – tnij
Z góry w prawo – tnij
Z góry w prawo – tnij
Z góry w prawo – tnij
Od ucha - tnij
W lewo w przód – kłuj (pierścień)
W prawo w przód – kłuj (pierścień)
W lewo w przód – kłuj (pierścień)

9. W prawo w przód – kłuj (pierścień)
10.
Z prawej w dół – kłuj (worek)
Tor władania lancą klasa L:
1. W lewo – kłuj (pozornik na postumencie)
2. W prawo w przód tylcem - bij (pozornik na postumencie)
3. Drzewcem w lewo – bij (pozornik na postumencie)
4. Drzewcem w prawo – bij (pozornik na postumencie)
5. Z lewej w dół – kłuj (pchnięcie czynne – worek)
6. W prawo w przód – kłuj (pierścień)
7. Z prawej w dół – kłuj (pchnięcie czynne – worek)
8. W lewo w przód – kłuj (pierścień)
9. Z lewej w dół – kłuj (pchnięcie czynne – worek)
10.
Z prawej w dół – kłuj (pchnięcie bierne – worek)
Tor władania szablą klasa L:
1. Z góry w lewo – tnij
2. Z góry w lewo – tnij
3. Z góry w prawo – tnij
4. Z dołu – tnij
5. Z góry w prawo – tnij
6. Od ucha - tnij
7. W lewo w przód – kłuj (pierścień)
8. Z prawej w dół – kłuj (worek)
9. W prawo w przód – kłuj (pierścień)
10.
Z lewej w dół – kłuj (pozornik na postumencie)
1. Ograniczenie odpowiedzialności
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie
zawodów. Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie
wypadków i zachorowania trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również
w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy
i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich,
spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego
zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału
w zawodach.

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:
 Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7 –go miesiąca od
drugiego szczepienia podstawowego;
 Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające
stanowią szczepienie bazowe;
 Kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących
w zawodach, muszą być przeprowadzane przed upływem terminu
6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni
przekroczenia terminu;
 Kolejne szczepienie przypominające dla koni nieuczestniczących
w zawodach, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed
upływem 1 roku;
 Konie z prawidłowym szczepieniem bazowym i prawidłowymi
szczepieniami przypominającymi jeden raz w roku (przed upływem roku
kalendarzowego), w 9 momencie rozpoczęcia startu w zawodach,
rozpoczynają szczepienie przypominające co 6 miesięcy, dopuszczalne
jest przekroczenie terminu do 21 dni;
 Konie, które ze względów zdrowotnych mają dłuższą przerwę
w uczestniczeniu w zawodach, mogą być szczepione raz w roku.
W momencie rozpoczęcia startów, kontynuują szczepienie, co
6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni;
 Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed
zawodami, wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
 Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć
potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
 Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone
podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

