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I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Organizator.
- 15. batalion Ułanów Poznańskich im. gen. Władysława Andersa (17. Wielkopolska Brygada
Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego)
- Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich,

2. Zawody zostaną rozegrane w oparciu o Regulamin Zawodów
Kawaleryjskich Militari uzgodniony w dniu 2018-02-16 przez
organizatorów zawodów w:
- Poznaniu
- Hrubieszowie
- Wierzawicach
- Janowie Podlaskim

3. Miejsce rozgrywania zawodów.
Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, ul. Lutycka 34, Poznań

4. Zawody składają się z:
konkursu głównego – Militari (klasa L oraz LL).

5. Polski Związek Jeździecki.
Według regulacji PZJ zawody są zawodami towarzyskimi.

6. Mistrzostwa Polski Militari (FKO).
W trakcie uzgodnień.

7. Puchar Polski Militari.
Zawody są zaliczane do cyklu Pucharu Polski Militari.
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8. Osoby oficjalne i inne służby:
 Sędzia Główny – Elżbieta Wnuk-Pawlak (PZJ),


Sędziowie prób jeździeckich – Elżbieta Wnuk-Pawlak, Barbara Berezowska, Jerzy Łukomski,



Sędziowie p. wojskowych – Łukasz Walter, Piotr Wieczorek,



Komisarz – Zbigniew Seibt (PZJ, FKO),

 Pełnomocnik organizatora – Łukasz Walter,
 Sekretarz zawodów – Aneta Klimberg,
 Gospodarze torów – Jacek Gałczyński (skoki, kros), Grzegorz Szymczak (ujeżdżenie, p. wojskowe)
 Lekarz weterynarii – Mirosław Złoto – tel. 601 078 820,
 Powiatowy Lekarz Weterynarii - Grzegorz Wegiera - tel. 61 868 97 19.
Inne służby: podkuwacz – Witold Szklarz, zabezpieczenie medyczne – OlMed - Czerwiński

II. WARUNKI TECHNICZNE
1. Program zawodów (orientacyjny)
odprawa techniczna (CWJ
Hipodrom Wola)
1-szy przegląd koni
start ujeżdżenie
start strzelanie z konia
start kros
2-gi przegląd koni
start skoki
start biała broń
wręczenie nagród
wręczenie czołowych nagród

19 kwietnia 2018

20.00

20 kwietnia 2018
20 kwietnia 2018
20 kwietnia 2018
20 kwietnia 2018
21 kwietnia 2018
21 kwietnia 2018
21 kwietnia 2018
21 kwietnia 2018
22 kwietnia 2018

7.30
9.00
11.30
15.30
7.30
10.00
14.00
21.00
13.00

Szczegółowy program Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich – Dni Ułana znajduje się na
www.dniulana.pl.

2. Ujeżdżenie – konkursy kl. LL i L
Typ podłoża
Program

Piasek lub piasek kwarcowy (hala)

LL - Program ujeżdżenia WKKW krajowy - klasa LL 2014
L - Program ujeżdżenia krajowy - L1_2016
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3. Skoki – konkursy kl. LL i L
Typ podłoża
Dystans
Tempo
Ilość przeszkód
Ilość skoków

Piasek kwarcowy (hala)
250-400 m (LL), 250-450 m (L),
300 m/min (kl. LL), 325 m/min (kl. L)
8 (kl. LL), 11 (kl. L)
9 (kl. LL), 11 (kl. L)

W celu wyłonienia zwycięzcy konkurencji zostanie przeprowadzony konkurs z natychmiastową
rozgrywką. Pierwsza faza – konkurs dokładności, rozgrywka – konkurs zwykły.

4. Próba terenowa – konkursy kl. LL i L
Typ podłoża
Dystans
Tempo
Ilość skoków

Trawa, piasek
1600-2000 m (kl. LL), 1600-2500 m (kl. L)
450 m/min (kl. LL), 470-500 m/min (kl. L)
12 – 16 (kl. LL), 15 – 20 (kl. L)

Za najlepszego zawodnika w próbie zostanie uznany, ten który przyjedzie najbliżej normy czasu.

5. Władanie bronią z konia (lanca/szabla/pistolet)
Typ podłoża
Wymiary placu konkursowego
Dystans
Tempo
Ilość pozorników

Trawa, piasek
Linia prosta
do 200 m / 200 (m) / 100 m
480 m/min (LL), 550 m/min (L)
10 / 10 / 5x2

Tor władania lancą
LL
1. w prawo w przód kłuj
2. w lewo w przód kłuj
3. w prawo drzewcem bij
4. w lewo drzewcem bij
5. z prawej w dół kłuj
6. w lewo w przód kłuj
(kółko)
7. w prawo w przód kłuj
(kółko)
8. z prawej w dół kłuj
(bierne)
9. w lewo w przód kłuj

L
1. w prawo w przód kłuj
2. w lewo w przód kłuj
3. w prawo drzewcem bij
4. w lewo drzewcem bij
5. z lewej w dół kłuj
6. w lewo w przód kłuj
(kółko)
7. w prawo w przód kłuj
(kółko)
8. z prawej w dół kłuj
(bierne)
9. w lewo w przód kłuj

10. w prawo tylcem bij

10. w prawo tylcem bij

Tor władania szablą
LL
1. w lewo w przód kłuj
2. w prawo w przód kłuj
3. z prawej z góry tnij
4. z prawej z góry tnij
5. z prawej z góry tnij
6. z prawej z góry tnij

L
1. w lewo w przód kłuj
2. w prawo w przód kłuj
3. z dołu tnij
4. z lewej z góry tnij
5. z prawej z góry tnij
6. z lewej z góry tnij

7. od ucha tnij

7. od ucha tnij

8. w prawo w przód kłuj
(kółko)
9. w prawo w przód kłuj
(kółko)
10. w prawo w dół kłuj

8. w prawo w przód kłuj
(kółko)
9. w lewo w przód kłuj
(kółko)
10. w lewo w dół kłuj
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III. NAGRODY
W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna (L i LL) i drużynowa (L).
Nagrodą indywidualną w konkursie Militari (L) jest Nagroda Przechodnia, Honorowa Szabla 15.
Pułku Ułanów Poznańskich. Zwycięzca ma prawo noszenia Szabli Honorowej podczas wszystkich
uroczystości, w których wystąpienie "przy szabli" jest dozwolone. Nazwisko każdego zwycięzcy
wpisane zostaje na Listę Zdobywców Honorowej Szabli 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Nagrodą drużynową Militari (L) jest Nagroda Przechodnia, Buzdygan im. ppłka Jerzego Witalisa
Kubickiego, najstarszego oficera 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Nagrody honorowe i rzeczowe dla zwycięzców zawodów oraz nagrody honorowe dla
zwycięzców poszczególnych prób, flots dla wszystkich koni.

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia.
Zgłoszenia należy przesłać na adres zawody@dniulana.pl w terminie do 16.03.2018. Zgłoszenia
należy przesyłać wypełnione dla całych ekip, które przyjeżdżają jako jedno środowisko.
Zgłoszenie nie musi obejmować jednych barw.

2. Opłata startowa:
Opłatę należy uiścić do dnia 16.03.2018 - 100 PLN za każdą parę koń-jeździec,
po tym terminie - 150 zł za każdą parę na konto:
Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich
Stary Rynek 9, 61-772 Poznań
03 1240 6595 1111 0010 7131 8241
W tytule przelewu proszę podać nazwisko zawodnika (jeśli wpłaty pochodzą od indywidualnych
zawodników) lub nazwę ekipy (jeśli płatność dotyczy całej grupy)

W ramach wpisowego organizator zawodów zapewnia: dyplom uczestnictwa, należyte warunki
rozgrywania poszczególnych prób, flots oraz boks wraz z pierwszym ścieleniem oraz siano dla
każdego konia biorącego udział w zawodach, zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania
zawodów.
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3. Transport koni
Organizator zobowiązuje się do częściowego zwrotu kosztów transportu koni (zakres refundacji
zostanie określony po zamknięciu listy zawodników). Po zgłoszeniu się po terminie nie
przewiduje się zwrotu. Zwrot jest przewidziany dla koni, które wezmą udział w całości zawodów
i uroczystości.

V. POZOSTAŁE
1. Pozostałe
1.1.

Biuro zawodów oraz stajnia będą otwarte dla uczestników zawodów od dnia
19.04.2018 od godziny 17.00, odprawa techniczna – godz. 20.00

1.2.

Stajnia zostanie udostępniona dla koni od dnia 19.04.2018 od godziny 15.00

1.3.

Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób
trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników i luzaków lub ich konie.

1.4.

Zawodnik musi posiadać stosowne ubezpieczenie NNW na czas udziału w zawodach
oraz z orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wydane
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza
posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w
dziedzinie medycyny sportowej oraz ważny certyfikat PTMS (nowe wymogi PZJ).

1.5.

Organizator zaleca uczestnikom wykupienie OC i na czas trwania zawodów.

1.6.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

1.7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże mające
miejsce w trakcie rozgrywania zawodów.

1.8. W czasie rozgrywania poszczególnych prób, wszystkich uczestników obowiązuje
bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub zażywania innych środków odurzających
(patrz pkt 7.6 Regulaminu).
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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,
• 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,
• Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami,
wliczając w to dzień wykonania szczepienia.

3. Zakwaterowanie
3.1.

Nocleg:
 ogrzewane namioty wojskowe wraz z węzłem sanitarnym (na terenie CWJ
Hipodrom Wola) – bezpłatnie (trawiaste pole namiotowe),
 Restauracja „Powozownia” – własne rezerwacje i opłaty (www.powozownia.pl),
 Hotel-Restauracja „ASTRA” – własne rezerwacje i opłaty (www.astra.ta.pl)

3.2.

Organizator zapewnia wyżywienia zawodników i luzaków (3 posiłki). Dodatkowo na
terenie Hipodrom Wola znajduje się restauracja.

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.
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- 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.

Zawody towarzyskie są rozgrywane zgodnie z
uchwałą PZJ U/1507/20/Z/2017 z dnia
24.11.2017r.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ
w dniu 03.03.2018 - Ryszard Szymoniak
Regulamin zatwierdzono.
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