
 

PROPOZYCJE ZAWODÓW O PUCHAR KAWALERII 

OCHOTNICZEJ 

 

 
 RANGA ZAWODÓW 

Zawody Ogólnopolskie 

Miejsce: Tor Wyścigów Konnych na Służewcu – Warszawa 

 

Data: 28 – 30. 09. 2018 

Organizator:   Federacja Kawalerii Ochotniczej Rzeczypospolitej 

    Polskiej 

 
 Informacje podstawowe  

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z: 
 Przepisami dyscypliny skoków Polskiego Związku Jeździeckiego 2014 w 

zakresie artykułów dotyczących rozgrywania konkursów skoków 
 Przepisami dyscypliny ujeżdżenia w zakresie artykułów dotyczących 

kiełznania i siodłania koni oraz programów ujeżdżeniowych 
 Regulaminem Rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich Militari w zakresie 

próby strzelania i toru lancy i szabli 
 Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

 Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

 
 Zmiany zatwierdzono przez Kolegium Sędziów FKO dnia 

27.09.2018 

Przewodniczący Kolegium Sędziów FKO 

chor. kaw. och. Zbigniew Seibt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Sprawy Organizacyjne  

1. Klasy Zawodów 

Dla konkurencji skoków klasa LL 

Dla konkurencji ujeżdżenia programy L i D 

Dla konkurencji lancy i szabli klasa L 

2. Organizator 

Nazwa: Federacja Kawalerii Ochotniczej RP 
Adres: ul. Szkolna 14 

Kod pocztowy: 05-077 Warszawa 
Do korespondencji:  

ul. Krowoderska 5 / 2a 
31 - 141 Kraków 
Telefon: 601 50 83 65 

e-mail: 
 

3. Komitet Organizacyjny 
 

Przewodniczący: rtm. kaw. och. Jan Znamiec 
Dyrektor Zawodów: por. kaw. och. Arkadiusz Łankowski 

Biuro Zawodów: Equusevents  
Szef Stajni: st. uł. kaw. och. Kamil Bednarek 

4. Dane kontaktowe na miejscu zawodów: 

Adres: Puławska 266, 02-684 Warszawa 

Telefon kom.: 502 49 67 67 

 

II. Osoby oficjalne 

L.p Funkcja Stopień Imię i Nazwisko 

1  Sędzia Główny Zawodów por. kaw. och. Paweł Wieńć 

2 Sędzia próby ujeżdżenia  Barbara Zygmunt 

3 Sędzia próby ujeżdżenia  Elżbieta Wnuk - Pawlak 

4 Sędzia próby skoków  Barbara Zygmunt 

5 Sędzia próby strzelania por. kaw. och. Paweł Wieńć 

6 Sędzia toru broni białej por. kaw. och. Paweł Wieńć 

7 Komisarz zawodów chor. kaw. och Zbigniew Seibt 

8 Asystent Sędziego  kpr. kaw. och. Jakub Jeznach 

9 Gospodarz toru próby 
skoków 

 Jarosław Pogodziński 
 

10 Lekarz Weterynarii 
zawodów 

 Paweł Dukacz 
 

11 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

 Izabela Śmiechowicz-
Molęcka  

  
 

 



Pozostałe służby:  

Obsługa Medyczna: 

Nazwa firmy: Edu-Med. Ratownictwo Medyczne s.c. 

Telefon: 693380051 

Podkuwacz Zawodów: 

Imię i Nazwisko: TWK Służewiec 

Telefon: 

 

III. Warunki Techniczne  
1. Program zawodów  

 

Data / godzina  

27.09.2018/16:00 Otwarcie stajni 

27.09.2018/20:00 Losowanie kolejności startów w I i II półfinale 
eliminacjach lancy i szabli 

28.09.2018/08:00 Przegląd koni 

28.09.2018/10:00 Ujeżdżenie I półfinał  

28.09.2018/13:30 Ujeżdżenie II półfinał  

28.09.2018/15:00 Skoki I półfinał  

28.09.2018/18:00 Strzelanie  

29.09.2018/09:30 Ujeżdżenie Finał  

29.09.2018/11:00 Skoki II półfinał  

29.09.2018/16:00 Próba lancy eliminacje Reg. Militari punkt12.7 

29.09.2018/15:00 Próba szabli eliminacje Reg. Militari punkt12.8 

30.09.2018/10:30 Skoki finał  

30.09.2018/12:45 Finał lancy 

30.09.2018/15:45 Finał szabli 

30.09.2018/16:55 Ceremonia nagradzania 

 

 
2. Konkurencja ujeżdżenia  

I półfinał program ujeżdżenia WKKW L_2014 

II półfinał program ujeżdżenia D-1 

Finał program ujeżdżenia D-2 

W finale zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc 

po II półfinałach. 

Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska największą sumę procent z 

ukończonych konkursów. 

 

 
3. Konkurencja skoków  
I półfinał konkurs zwykły Art. 238.2.1 

II półfinał konkurs trafienie w normę czasu Reg. Militari punkt 12.3 Załącznik 

nr 1 

Finał konkurs o wzrastającym stopniu trudności z jokerem na 8 przeszkodach 

zwykły Art. 269 



W finale zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc 

po II półfinałach.  

Aby wystartować w finale zawodnik musi ukończyć oba półfinały.  

Zwycięzcą zostaje zawodnik, który zwycięży w konkursie finałowym. 

 

Warunki techniczne 

Wysokość przeszkód Do 95 cm 

Typ podłoża trawa 

Dystans  250 – 400 m 

Tempo 325 m/min 

Ilość przeszkód 8 

Ilość skoków 8 

 

 
4. Konkurencja strzelania 
Na strzelnicy z karabinu w postawie stojąc.  

Cel: tarcza strzelecka z polem trafień 0 – 10 pkt;  
Ilość strzałów łącznie 8 

Ilość strzałów próbnych: 3 (zawodnik ma prawo obejrzeć swoją tarczę po 
oddaniu strzałów próbnych).  

Ilość strzałów ocenianych: 5 najlepszych 
Broń: tego samego rodzaju dla wszystkich zawodników. 

Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska największą ilość punktów z tarczy. 

 

 
5. Konkurencja lancy i szabli  
Tor prosty.  

Klasa L 

Zgodnie z punktem 12.7 i 12.8 Regulaminu rozgrywania zawodów 

kawaleryjskich Militari 2018.  

W finale może wystartować zawodnik, który uzyskał nie więcej niż 40 

punktów karnych z toru w konkursach eliminacyjnych do poszczególnych 

prób.  

Zwycięzcą jest zawodnik, który uzyskał w finale najmniej punktów karych.  

 

6. Prawo startu i ograniczenia w startach 

 

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zrzeszeni w oddziałach FKO jak i 
spoza FKO, żołnierze Wojska Polskiego oraz członkowie innych służb 

mundurowych.  
Zawodnik może startować w pojedynczej konkurencji, w kilku lub we 

wszystkich. Nie można zgłosić się wyłącznie do dyscypliny strzelania bez 
startu w dyscyplinach jeździeckich.  

 
Umundurowanie zgodne z regulaminem oddziału zawodnika. Starty w 
próbach szabli i lancy w troczeniu zgodnym z regulaminem oddziału 

zawodnika.  
Zawodnik może startować na kilku koniach.  



Minimalny wiek konia 5 lat. 

 

W zawodach nie mogą startować konie biorące udział w 
Mistrzostwach Polski Militari 2018. 

 
IV. NAGRODY 
 

Wszystkie konie otrzymują flots. 
Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach otrzymują pamiątkowe puchary i 

wiadra paszy  
Zwycięzca całości otrzymuję pamiątkową derkę, Puchar Kawalerii Ochotniczej 

i lancę w pokrowcu. 
Za zajęcie II i III miejsca nagrodą są pokrowce na lance.  

Lokaty końcowe ustala się w następujący sposób: 
Za zajęte miejsca w konkurencjach otrzymuje się punkty bonifikacyjne 

zgodne z tabelą. Suma punktów z zajętych miejsc daje wynik końcowy. 
Zawodnik z największą ilością punktów jest zwycięzcą zawodów.  

M-ce I II II IV V VI VII VIII IX X kolejne 

PKT 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 

 

 

IV. ZGŁOSZENIA  

 
1. Terminy zgłoszeń  

Zgłoszenia wstępne do dnia: 02.09.2018 

Zgłoszenia ostateczne do dnia: 15.09.2018 

 
2. Adres nadsyłania zgłoszeń:  
Przez panel ZAWODYKONE.COM  lub mailem biuro@equusevents.pl 

 
3. Opłaty od jednego konia: 
  

Boks 30 PLN 

Składka Antydopingowa 15 PLN 

Opłata Starowa 100 PLN 

Słoma Pierwsze ścielenie gratis 

Siano własne 

 

Przedpłata w wysokości  80,00 PLN zostanie zapłacona do dnia 15.09.2018 

Nazwa Banku: PEKAO  

Adres odbiorcy: ul. Szkolna 14 

Kod pocztowy odbiorcy: 05-077 Warszawa 

Nazwa Odbiorcy: Federacja Kawalerii Ochotniczej RP 

Numer konta: 25 1240 4432 1111 0010 7530 1784 

 

V. INNE  
1. Inne informacje  



Informacje dotyczące zakwaterowania zostaną podane uczestnikom 

bezpośrednio na adresy mailowe podane w zgłoszeniach lub w 
rozesłane w formie komunikatu dowódcom oddziałów.  

 
Zawodnicy na odprawie technicznej muszą okazać zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwskazań do startu w zawodach jeździeckich, 
ubezpieczenie NNW ważne na czas zawodów a osoby niepełnoletnie 

zgodę opiekuna prawnego na start w zawodach.  
 

2. 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.  

 
 

3. 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.  

 
4. 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, regulaminy i zalecenia 

muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.  
 

 
 

 


