ZAWODY KAWALERYJSKIE W ZWIERZYŃCU
6 SIERPIEŃ 2022 ROK

Regulamin Zawodów Kawaleryjskich w Zwierzyńcu
Kodeks postępowania z koniem
1. We wszystkich dziedzinach sportu koń jest najważniejszy
2. Dobro konia powinno stać ponad interesami hodowców, jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy,
organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych
3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom
4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i
bezpieczeństwa koni
5. Muszą być zapewnione odpowiednie warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć
odpowiednie kroki aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne pojenie i karmienie koni
6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinie treningu i postępowania z końmi
oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności
7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i dobre umiejętności jeźdźca.
8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenie żywe i nie mogą
nieść ze sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.
9. Narodowe Federacje powinny opracować system kontroli tak, aby wszystkie osoby i jednostki
podległe respektowały dobro koni.
10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki
powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i
zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.

I.

Zawody sprawności kawaleryjskiej prowadzone będą w konkursach w konkursie walki składającym
się w kolejności z:
władania lancą.
skoków przez przeszkody Derby (przeszkody stałe i ruchome)
władanie szablą
strzelania z wiatrówki z napędem gazowym

II.

Miejsce i czas zawodów.
6 sierpień 2022
Łąka za Ośrodkiem Muzealno Edukacyjnym w Zwierzyńcu
Plac konkursowy trawiasty, rozprężalnia trawiasta

III.

Uczestnicy, warunki, zasady, zgłoszenia:
1. Reprezentanci formacji nawiązujących do tradycji kawaleryjskich (liczba zawodników
występujących w barwach poszczególnych formacji nie jest ograniczona).
2. Minimalny wiek uczestników – 15 lat. Osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemną zgodę
rodziców.
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3. Minimalny wiek koni – ukończone 4 lat, obowiązkowy paszport konia
4. Zawodnicy występują w mundurach i barwach reprezentowanych formacji. Rząd w troczeniu
pełnym polowym dostosowanym do okresu historycznego przedstawianej sylwetki.
5. Kobiety zostaną dopuszczone do startu wyłącznie we współczesnym umundurowaniu polowym
lub w umundurowaniu formacji Konnego Przysposobienia Wojskowego „Krakus”
6. Jeden zawodnik może wystartować na dwóch koniach
7. Na jednym koniu może wystartować dwóch zawodników
8. W celu treningowym można wystartować we władaniu szablą i lancą, wynik nie będzie liczony do
klasyfikacji Zawodów.
9. O kolejności startów decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie technicznej w obecności
Sędziego Głównego i zawodników. Sędzia główny może zmienić kolejność tak aby umożliwić start
zawodnika, który występuje na dwóch koniach.
10. Jeżeli para koń i jeździec będzie wykazywała brak technicznego przygotowania do zawodów Sędzia
Główny ma obowiązek wykluczenia jej z udziału w tychże.
11. Organizatorzy zapewniają Ubezpieczenie OC i NW imprezy i publiczności.
12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za urazy i wypadki zawodników i koni w trakcie
zawodów wynikłe z nieprzestrzegania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy
biorący udział w zawodach sprawności ułańskiej startują na własną odpowiedzialność. (Zaleca się
ubezpieczenie zawodników i koni we własnym zakresie).
13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału i akceptacja
postanowień regulaminu (w dniu startu w zawodach).
14. Opłata za zawodnika 50 zł(bez względu na liczbę koni)
15. Organizatorzy zapewniają siano i wodę dla koni, stanowiska polowe niezadaszone

IV.

16. Czas przyjazdu najpóźniej do godziny 10 w dniu zawodów
17. Zgłoszenia zawodników należy dokonać telefonicznie do dnia 02 sierpnia 2022. Osoba
kontaktowa Komendant RKSOP Rafał Gontarczyk Tel.:506-557-079
Zasady punktacji:
Klasyfikacja ustalana jest na podstawie łącznego wyniku z wszystkich prób. Wygrywa zawodnik, który
we wszystkich próbach zgromadził najmniejszą liczbę punktów karnych.
W przypadku jednakowej liczby punktów liczy się suma punktów uzyskana we władaniu białą bronią.
Wygrywa zawodnik z mniejszą sumą punktów karnych

Sobota 6 sierpień

TOR WALKI :
zawodnicy którzy nie ukończyli 21 lat lub startujący na koniach młodszych niż 7-letnie
obowiązkowe twarde nakrycie głowy z 3 punktowym zapięciem i atestem bezpieczeństwa, zaleca
się kamizelki ochronne
obowiązujący chód - galop
Władanie lancą. Rodzaj broni – lanca konkursowa
Zbieranie pierścieni
Zebranie jednego pierścienia
Strącenie pierścienia
Brak zebrania
Kłucie leżącego/wiszącego manekina (2)
Trafienie w pole

0 pkt
5 pkt
10 pkt
0 pkt
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Brak trafienia
Za każdą zmianę chodu
Skoki przez przeszkody
przeszkody stałe do wysokości 70 cm szerokości do 1 m
przeszkody ruchome wys. do 80 cm szerokość do 1 m
pokonanie przeszkody
zrzutka
wyłamanie
kolejne wyłamanie
3 wyłamanie eliminacja

10 pkt
5 pkt

0 pkt
10 pkt
10 pkt
10 pkt

W razie upadku z konia, sędziowie wykluczają zawodnika z dalszego udziału w konkurursie
Władanie szablą.
Cięcie łóz
Ścięcie
0 pkt
Złamanie
5 pkt
Brak ścięcia lub złamania
10 pkt
Stojak z gomułą
Przecięcie gomuły
0 pkt
Trafienie gomuły
5 pkt
Brak trafienia
10 pkt
Pozornik z manekinem
Trafienie w pole
0 pkt
Brak trafienia
10 pkt
Pozornik z pierścieniem
Zebranie
0 pkt
Zrzut
-5 pkt
Brak trafienia
-10 pkt
Skok przez przeszkodę (wysokość 50 cm)
0 pkt
Strącenie
5 pkt
Za każdą zmianę chodu
5 pkt
cięcia tylko na prawo
strzelanie z pozycji stojącej z ziemi, konia na czas próby przejmuje luzak
zasady i punktacja zostaną podane w dniu zawodów na odprawie
przekroczenie normy czasu – za każdą rozpoczętą sekundę
1 pkt
Norma czasu zostanie podana w dniu zawodów

V.

Nagrody w konkursie:
- I nagroda – nagrody rzeczowe
- II nagroda – nagrody rzeczowe
- III nagroda – nagrody rzeczowe
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I.

Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy i członkowie ekip w czasie trwania zawodów, zobowiązani są do zachowania ogólnie
przyjętych norm bezpieczeństwa ludzi i koni oraz podporządkowania się zaleceniom
organizatorów i sędziów.
2. Uczestnicy VI Memoriału Kawaleryjskiego winni są zachowania postawy godnej noszonego
munduru oraz imienia kawalerzysty. Osoby nie przestrzegające ogólnie obowiązujących zasad
kultury i porządku zostaną wykluczone z konkursu oraz usunięte z rejonu kwaterunkowego i
udziału w imprezie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie, i regulaminie zawodów.
4. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatorów
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