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Święto Strzelca Konnego 2016

II Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie
Memoriał 2 Pułku Strzelców Konnych

"Eliminacje Mistrzostw Polski Militari"
Hrubieszów - błonia nad Huczwą

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zawody Kawaleryjskie odbędą się w dniach 15-17 Lipca 2016 r. w Hrubieszowie na
błoniach nad rzeką Huczwą. Głównym celem zawodów jest popularyzacja tradycji kawalerii II
Rzeczypospolitej, a w szczególności 2 Pułku Strzelców Konnych. Pułk ten w swej historii
wykazał się wieloma sukcesami na tle sportowym, które przyczyniły się do organizacji
w dniach 26-29.07.1934 roku w Hrubieszowie Konnych Mistrzostw Wojska Polskiego.
Nawiązując do tych wydarzeń, organizacja niniejszych zawodów ma na celu:
-propagowanie i kultywowanie tradycji 2 Pułku Strzelców Konnych;
-podnoszenie poziomu wiedzy o kawalerii II Rzeczypospolitej;

-podnoszenie umiejętności jeździeckich i kawaleryjskich uczestników;
-popularyzację jeździectwa jako formy aktywności fizycznej;
-integrację środowisk kawaleryjskich.

Zawody składają się z konkursu głównego Militari (7 prób) oraz konkursów towarzyszących:

- Regionalnych Zawodów Towarzyskich WKKW klasy L (Zawody kombinowane
zgodnie z Uchwałą PZJ z dn. 20.12.2013 o konkursach towarzyskich) - próby 2,3,4
- II Memoriału im. mjra Michała Radzimińskiego - próby 5,6,7

Konkursy będą się odbywały w następujących próbach:

1. przegląd mundurowy, ocena jeźdźca, rzędu i konia
2. ujeżdżenie klasa L program WKKW 2014 r.
3. próba terenowa klasa LL WKKW

4. skoki przez przeszkody klasa L WKKW
5. strzelanie z broni krótkiej z konia
6. władanie lancą konno

7. władanie szablą konno
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Zawody odbywają się na zasadach określonych w Uchwale PZJ z dnia 20.12.2013 o konkursach
towarzyskich w jeździectwie oraz na podstawie Regulaminu rozgrywania zawodów Militari w
oddziałach FKO.
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Uchwala_20.12.2013_konkursy_towarzyskie.pdf
http://www.kawaleria-ochotnicza.pl/sites/default/files/doc/Militari%20w%20FKO.pdf
II. ORGANIZATORZY

- Gospodarz główny: Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku
Strzelców Konnych
- Miasto Hrubieszów

- Związek Stowarzyszeń "Federacja Kawalerii Ochotniczej"

- 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubal"
- Lubelski Związek Jeździecki
- Fundacja Niepodległości

III. MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW I WARUNKI TECHNICZNE

Hrubieszów, błonia nad Huczwą - ul. Dwernickiego 75, 22-500 Hrubieszów. Przestrzeń
otwarta- plac konkursowy i rozprężania - teren trawiasty.
IV. ZGŁOSZENIA I KONTAKT
Biuro:

- Główny organizator: Kamil Ciesielczuk - tel. 511 584 417

- dla zawodników Militari i przedstawicieli ekip: Patryk Sagan - tel. 501 618 355
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10.07.2016 r. na adres:
szwadron2psk@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, imię konia, oraz nazwę organizacji
reprezentowanej przez zawodnika.
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V. OPŁATY

Od pary startującej w konkursie głównym (koń+jeździec) pobierane będzie wpisowe w trakcie
zawodów w wysokości- 60 zł.
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
- wyżywienie dla zawodnika i luzaka
- opiekę medyczną

- opiekę weterynaryjną

- stanowiska polowe dla koni
- paszę objętościową

- zakwaterowanie w warunkach polowych (namioty wojskowe).

Stanowiska polowe niezadaszone, na wypadek niekorzystnych warunków atmosferycznych
wskazane jest zabezpieczenie derek. Możliwość wynajęcia boksów w stajni oddalonej o 400 m
od obozowiska (30 zł/doba). Ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
VI. OSOBY OFICJALNE

Sędzia główny Militari: por. kaw. och. Tadeusz Kowalski
Sędzia główny WKKW: Barbara Zygmunt

Sędziowie prób kawaleryjskich: rtm. kaw. och. Waldemar Radziwiłko, por. kaw. och.
Tadeusz Kowalski
Sędziowie WKKW: Barbara Zygmunt, Elżbieta Wnuk- Pawlak, Przemysław Jankowski
Komisarz: Przemysław Jankowski

Sędzia próby strzelania: st. sierż. Maciej Bartoszewski
Gospodarz toru próby terenowej: Jerzy Szumilas
Gospodarz toru skoków: Martyna Gajdek

Komisja odwoławcza: ppor. kaw. och. Kamil Ciesielczuk (Przewodniczący), oraz dwie
Osoby Oficjalne wybrane przez Przewodniczącego (z wyłączeniem Sędziego od którego
decyzji złożony został protest)
Lekarz Weterynarii: Maciej Adamus, Jerzy Fedurek
Kowal: Kamil Ciesielczuk

Opieka medyczna: NZOZ Diamed
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VII. PROGRAM ZAWODÓW
15.07.2016

Do godz. 14.00 przyjazd zawodników (Militari)

16.07.2016
godz. 9.30- odprawa techniczna
dla zawodników WKKW
godz. 11.30- pierwszy przegląd
koni

godz.15.00 odprawa techniczna dla
zawodników Militari

godz. 17.00 - próba pierwszaprzegląd mundurowy

godz. 13.00- próba drugaujeżdżenie wg. Klasy L
program WKKW 2014r.
godz. 16.30- próba trzeciapróba terenowa
(cross) wg. Klasy LL:
- Typ podłoża : trawa
- Długość : 1600- 2000 m
- Tempo : 450 m/min
- Ilość skoków : 12-16
Drugi przegląd koni – na mecie
crossu

17.07.2016
godz. 8.00- trzeci przegląd koni
godz.10.00 - próba czwartaskoki przez przeszkody
parkur klasa L:
- Typ podłoża : trawa
- Dystans (m) : 250-450
- Tempo : 325 m/min
- Ilość przeszkód: 8-10
- Ilość skoków : 9-11
godz.12.00- próba piątastrzelanie z broni krótkiej z konia- Typ podłoża : trawa
- Dystans : 100 m
- Tempo : 550 m/min
- Ilość tarcz: 3
godz.13.30- próba szóstawładanie lancą konno:
- Typ podłoża : trawa
- Dystans : 200 m
- Tempo : 550 m/min
- Ilość pozorników: 10
godz.15.00- próba siódmawładanie szablą konno:
- Typ podłoża : trawa
- Dystans : 200 m
- Tempo : 550 m/min
- Ilość pozorników: 10
godz. 17.00- dekoracja oraz
wręczenie nagród

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów, w szczególności
w przypadku złych warunków pogodowych.
VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Klasyfikacja indywidualna ustalana jest na podstawie łącznego wyniku z wszystkich prób
wchodzących w skład danego konkursu. Zwycięża zawodnik, który we wszystkich próbach
uzyska łącznie najmniejszą liczbę punktów karnych. Zawodnik za nieukończenie próby zostaje
wyeliminowany i nie jest liczony do wyników kocowych.
Dla zwycięzców konkursów przewidziane są nagrody honorowe oraz rzeczowe.
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Dla zwycięzców konkursu głównego - Memoriału 2 Pułku Strzelców Konnych "Eliminacji
Mistrzostw Polski Militari":
- 1. Miejsce: Rząd żołnierski wz.36

- 2. Miejsce: Siodło żołnierskie wz.36

- 3. Miejsce: Ogłowie żołnierskie wz.36

Kolejne miejsca (do 10) również nagradzane elementami wyposażenia kawaleryjskiego.
Dla zwycięzcy konkursu towarzyszącego- Memoriału im. mjra Michała Radzimińskiego:
- Szabla bojowa wz.21 (Producent: Fabryka Białej Broni Marcin Sobucki)

Dla zwycięzcy konkursu towarzyszącego- Regionalnych Zawodów Towarzyskich WKKW:
- ogłowie sportowe

IX. 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. 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.
Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i norm bezpieczeństwa obowiązujących na
zawodach sportowych. 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

Święto Strzelca Konnego 2016
15-17 Lipca 2016, Hrubieszów - błonia nad Huczwą

do udziału w zawodach konnych. Dopuszcza się start jednego zawodnika na kilku koniach,
jednakże w klasyfikacji poszczególnych konkursów i ogólnej, brany pod uwagę będzie tylko
jeden wynik uzyskany na wskazanym podczas odprawy koniu. Konie nieklasyfikowane startują
na zakończenie każdej z prób. 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 (np. w sytuacji gdy zawodnik wylosuje ostatni numer
startowy na klasyfikowanym koniu). Po próbie terenowej kolejność startów zostaje ustalona na
podstawie klasyfikacji generalnej. Zawodnicy startują wówczas w kolejności odwrotnej do
zajmowanych pozycji, zachowując przy tym zasadę, że to pierwszy przejazd jest klasyfikowany
(przejazdy nieklasyfikowane odbywają się na zakończenie każdej z prób). Minimalny wiek
konia to ukończone 4 lata. Na odprawie technicznej należy przedstawić paszport konia wraz z
aktualnymi szczepieniami. Brak paszportu lub szczepień uniemożliwi start konia w zawodach.
Ostateczny głos w sprawie startu konia w danej konkurencji należy do Sędziego.
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 militari 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 oraz Federacji
Kawalerii Ochotniczej. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów
i przepisów PZJ. Konkursy towarzyskie rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013
oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową. Uczestników konkursów
towarzyskich obowiązują orzeczenia lekarskie dopuszczające do uprawiania jeździectwa,
ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych. Wstęp na teren zawodów bezpłatny.
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XI. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi
stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział
w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania
pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren
zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich
bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

