REGULAMIN

„Organizacji obozu szkoleniowego Federacji Kawalerii Ochotniczej
organizowanego w trakcie rajdu komarowskiego”
19 – 28.08.2017 r.
OBÓZ DOFINANSOWANY
PRZEZ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Lubaczów-Komarów 2017
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Federacja Kawalerii Ochotniczej upowszechnia tradycje oręża polskiego, wspiera
proces edukacji obywatelskiej i patriotycznej młodzieży. Realizując zadania statutowe FKO
organizuje 10 dniowy obóz szkoleniowy. System obronny państwa to nie tylko duży
potencjał naukowy, techniczny, gospodarczy oraz sprawna nowoczesna armia, ale również
szerokie zaplecze społeczne Sił Zbrojnych. W tworzeniu zaplecza społecznego armii ważną
rolę odgrywają stowarzyszenia proobronne, w których kształtują się postawy patriotyczne
obywateli 10 dniowy obóz dla 50 uczestników ma na celu przyswojenie umiejętności
proobronnych. Wpłynie na podniesienie zdolności w zakresie przydatnym do wykorzystania
przez przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej, Narodowych Siłach Rezerwy,
Wojsk Obrony Terytorialnej lub do tworzenia proobronnych jednostek obrony terytorialnej.
Zadanie zostanie wykonane w dniach 19 – 28.08.2017 r. przez Federację Kawalerii
Ochotniczej przy wsparciu logistycznym Batalionu Logistycznego 25 Brygady Kawalerii
Powietrznej na terenie Roztocza Południowego w rejonie Lubczów-Hrebenne-ŁaszczówKomarów-Zamość . Zajęcia będą opracowane oraz uzgodnione z Biurem ds. Proobronnych
według autorskiego programu szkolenia obejmującego odpowiednio uzgodnioną liczbę zajęć
teoretycznych i praktycznych, w zakresie niżej wymienionych zagadnień:
 podstawy musztry;
 terenoznawstwo;
 łączność;
 szkolenie medyczne (użycie opaski uciskowej, ewakuacja, meldunek MEDEVAC,
CASEVAC);
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 budowa broni strzeleckiej (karabiny, pistolety, rewolwery);
 zasady bezpiecznego użycia broni palnej;
 Strzelanie na symulatorze czantoria

1. CELE SZKOLENIOWE:


Zasadniczym celem szkoleniowym będzie opanowanie umiejętności i wiedzy
z tematów: szkolenia strzeleckiego, terenoznawstwa, szkolenia medycznego, musztry,
łączności i wychowania fizycznego.



Popularyzacja służby wojskowej przez przyszłych kandydatów do zawodowej służby
wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej lub do
tworzenia proobronnych jednostek.



Kształtowanie wśród młodzieży odporności psychicznej, dyscypliny oraz umiejętności
współdziałania i kierowania zespołem;



Popularyzacja wśród młodzieży aktywnego spędzania czasu poprzez zawody sportowe;



Zacieśnienie koleżeńskich więzi w środowisku młodzieżowym oraz utrzymywanie
i rozwijanie kontaktów ze stowarzyszeniami proobronnymi;

2. TERMIN:


19 – 28.08.2017 r.

3. MIEJSCE:
Tereny Roztocza Południowego w rejonie Lubaczów-Hrebenne-Łaszczów-Komarów-Zamość
4. UCZESTNICY:


Kawalerzyści ochotnicy

5. ORGANIZATOR:


Ministerstwo Obrony Narodowej;

6. WYKONAWCA:


Federacja Kawalerii Ochotniczej

7. ZGŁOSZENIA:
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Warunkiem uczestnictwa w obozie jest przesłanie do Federacji Kawalerii Ochotniczej
informacji o udziale do dnia 15 sierpnia 2017r. – zał. nr 1, na nw. adres, osobiście lub e-mail :
jan.znamiec@znamiec.pl
8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE


Zapewnia Federacja Kawalerii Ochotniczej w namiotach dostarczonych przez
Batalion Logistyczny 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
19.08.2017r. – Przyjazd do Lubaczowa godz. 15.00;
19 – 28.08.2017r. – zajęcia programowe
28.08.2017 r. – Zakończenie w Wolicy Śniatyckiej i powrót do domu.

9. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW:


w czasie trwania wskazanego „Obozu …”Federacja Kawalerii Ochotniczej ubezpiecza
zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 W obozie szkoleniowym biorą udział kawalerzyści ochotnicy i kandydaci na
kawalerzystów ;

 Wyposażenie uczestników - ubiór typu wojskowego, rogatywka; buty (typu
wojskowego, traperskiego, harcerskiego, itd.) pełne na podeszwie z protektorem
sznurowane powyżej kostki, kurtki nieprzemakalne, ciepła odzież, plecaki.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków
podczas przyjazdu i odjazdu zawodników „na” i „z” „Obozu …”.

REGULAMIN
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. 10 dniowy obóz dla 50 kawalerzystów zwany dalej „obozem szkoleniowym”, odbędzie się
w dniach 19 – 28.08.2017 r. w formie rajdu konnego, rowerowego i pieszego na trasie
Lubaczów, Hrebenne, Łaszczów-Wolica Śniatycka.
2. W obozie szkoleniowym mogą wziąć udział kawalerzyści ochotnicy i kandydaci na
kawalerzystów ochotników.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie –w warunkach polowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE SZKOLENIOWYM
§2
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1. Zainteresowani udziałem w obozie szkoleniowym zgłaszają swój udział w terminie do
dnia 31 lipca 2017 roku. – załącznik nr 1 do regulaminu.
2. W obozie szkoleniowym może wziąć udział maksymalnie 50 uczestników.
3. W sytuacjach losowych możliwe jest dokonanie zmiany uczestnika obozu.
§3
1. Zasady organizacyjne i sposób przeprowadzenia poszczególnych zajęć teoretycznopraktycznych z następującego zakresu zagadnień:
 podstaw musztry;
 terenoznawstwa;
 łączności;
 szkolenia medycznego (użycie opaski uciskowej, ewakuacja, meldunek MEDEVAC,
CASEVAC);
 budowy broni strzeleckiej ( karabiny, pistolety, rewolwery);
 zasad bezpiecznego użycia broni palnej;
 zajęć praktycznych na strzelnicy z udziałem symulatora czantoria.
2. W odprawie technicznej obowiązkowo uczestniczą dowódcy plutonów i sekcji.
3. W czasie trwania obozu szkoleniowego uczestnicy będą podzieleni na plutony i sekcje.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian i interpretacji niniejszego regulaminu.

Opis i sposób przeprowadzenia poszczególnych zajęć teoretyczno-praktycznych
z następującego zakresu zagadnień:
 podstaw musztry;
 terenoznawstwa;
 łączności;
 szkolenia medycznego (użycie opaski uciskowej, ewakuacja, meldunek MEDEVAC,
CASEVAC);
 budowy broni strzeleckiej ( karabiny, pistolety, rewolwery);
 zasad bezpiecznego użycia broni palnej;
 zajęć praktycznych na strzelnicy z wykorzystaniem symulatora laserowego czantoria.
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W ramach obozu każdy uczestnik zostanie objęty szkoleniem teoretycznym i
praktycznym z pięciu przedmiotów. W szkoleniu uczestników obozu będzie obowiązywać
zasada: 20% - zajęcia teoretyczne, 80% - zajęcia praktyczne tj.
1. szkolenie strzeleckie – w wyniku opanowanych treści programowych przedmiotu
członek organizacji proobronnej powinien znać i umieć:
- podstawowe pojęcia balistyki i teorii strzału;
- przeznaczenie, charakterystykę oraz ogólną budowę broni strzeleckiej i amunicji tj.
- prowadzić ogień (strzelać) do tarcz strzeleckich;
- przyjmować postawy strzeleckie.
2. łączność - w wyniku opanowanych treści programowych przedmiotu członek organizacji
proobronnej powinien znać:
- podstawy organizacji i bezpieczeństwa łączności;
- rodzaje i tryby przewodowych środków łączności oraz ogólne zasady ich użycia;
3. terenoznawstwo - w wyniku opanowanych treści programowych przedmiotu członek
organizacji proobronnej powinien znać i umieć:
- istotę orientowania się w terenie bez mapy;
- zasady wykonywanie marszu według azymutów;
- zasady określania swojego położenia w terenie;
- określać w terenie kierunki stron świata za pomocą busoli, wg ciał niebieskich
i charakterystycznych cech przedmiotów terenowych; - ustalić w terenie nakazany kierunek
działania (marszu) wg azymutu;
4. szkolenie medyczne - w wyniku opanowanych treści programowych przedmiotu członek
organizacji proobronnej powinien znać:
- zasady bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym na polu walki;
- zasady wynoszenia rannych z pola walki za pomocą noszy i sposobów improwizowanych;
- zasady ewakuacji medycznej z pojazdów wojskowych oraz miejsca zdarzenia;
- zasady wzywania pomocy do miejsca zdarzenia (MEDEVAC, CASEVAC);
5. musztra - w wyniku opanowanych treści programowych przedmiotu członek organizacji
proobronnej powinien znać:
- zasady żołnierskiego zachowania się indywidualnie oraz w szyku zgodnie „Regulaminem
Musztry Sił Zbrojnych RP” – syg. Szt. Gen. 1427/94 tj.
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- zasady musztry w szyku konnym i pieszym zgodnie z regulaminem Federacji Kawalerii
Ochotniczej;









postawa zasadnicza i swobodna;
zwroty w miejscu;
marsz;
krok defiladowy, zwykły;
marsz, bieg, zatrzymanie;
oddawanie honorów w nakryciu głowy (bez nakrycia głowy);
zachowanie się kawalerzysty w szyku: występowanie, wstępowanie, odliczanie.
Zasady zachowania się kawalerzysty w szyku konnym,

6. „Alarm bojowy”
Plany zajęć – będą wywieszone przed rozpoczęciem obozu szkoleniowego. Na zakończenie
szkolenia uczestnikom zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
ORGANIZATOR/WYKONAWCA
z up.
Dowódca Zgrupowania rtm.kaw.och. Jan Znamiec
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Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OBOZIE SZKOLENIOWYM
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu, adres email
………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy do opiekuna ………………………………………………………………….

Załącznik 3

PORZĄDEK DNIA
„OBOZU SZKOLENIOWEGO DLA KAWALERII OCHOTNICZEJ

Dzień I – 19.08.2017r.
do godz. 9.00 -18.00
19.00
20.00.
22.00 – 6.00
22.00 – 6.00

- Lubaczów. Przybycie na obóz, rozbicie obozu oraz stajni
polowej. Zakwaterowanie. Podział na plutony i Sekcje
Odprawa dowódców Plutonu i Sekcji
Kolacja

- Capstrzyk.
Służba wartownicza w obozie.
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Dzień II – 20.08.2017r. Lubaczów
6.00
6.30
7.00-8.00
8.00-8.30
9.00.
10.00.
10.00-15.00
15.00-16.00
16.00-18.00
19.00-20.00
20.00 –21.00
21.00 -21.30
22.00 -6.00

Pobudka
Poranny Apel – Modlitwa
Karmienie i czyszczenie koni
Śniadanie
Zajęcia z musztry pieszej
Wyjazd na uroczystości religijno-patriotyczne w Lubaczowie
Udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Lubaczowie.
Defilada. Musztra w Szyku konnym i pieszym.
Przerwa obiadowa
Musztra konna. Władanie białą bronią. Pokazy kawaleryjskie.
Karmienie koni
Kolacja
Kolacja. Odprawa Dowódców Plutonów i Sekcji.
Capstrzyk. Wystawienie wart nocnych.

Dzień III (poniedziałek)– 21.08.2017r. Lubaczów- Siedliska k. Hrebennego
6.00
6.30
7.00-8.00
8.00-8.30
8.30-10.00.
11.00.
11.00.18.00 18.00-20.00
20.00
21.0022.00 -6.00

Pobudka
Poranny Apel – Modlitwa
Karmienie i czyszczenie koni
Śniadanie
Zajęcia teoretyczne z topografii i terenoznawstwa. Wytyczenie trasy
rajdu Lubaczów-Siedliska k. Hrebennego
Wyjazd na rajd.
Zajęcia praktyczne z topografii i terenoznawstwa. Sekcja Gospodarcza
zwinięcie obozu i rozbicie obozu w Siedliskach k. Hrebennego.
Oporządzenie koni i zakwaterowanie ułanów w nowym obozie.
Kolacja
Odprawa dowódców Plutonu i Sekcji.
Capstrzyk. Wystawienie wart nocnych.

Dzień IV (wtorek)– 22.08.2017r. - Siedliska k. Hrebennego
6.00
6.30
7.00-8.00
8.00-8.30
8.30-10.00.
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.30 -18.00
18.00-20.00
20.00
21.0022.00 -6.00

Pobudka
Poranny Apel – Modlitwa
Karmienie i czyszczenie koni
Śniadanie
Zajęcia teoretyczne ze strzelectwa.
Zajęcia teoretyczne z topografii i terenoznawstwa.
Karmienie koni. Obiad
Zajęcia praktyczne z topografii i terenoznawstwa w obszarze Siedliska,
Długi Goraj, Huta Lubycka, Złomy Ruskie, Rez. Źródeł Tanwi,
Werchata, Prusie, Siedliska).
Karmienie i czyszczenie koni.
Kolacja
Odprawa dowódców Plutonu i Sekcji.
Capstrzyk. Wystawienie wart nocnych.
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Dzień V (środa) – 23.08.2016r.
6.00
6.30
7.00-8.00
8.00-8.30
8.30-18.00.
18.00-20.00
20.00
21.0022.00 -6.00

Pobudka
Poranny Apel – Modlitwa
Karmienie i czyszczenie koni
Śniadanie
Zajęcia praktyczne z topografii i terenoznawstwa na trasie SiedliskaŁaszczów. Likwidacja obozu w Siedliskach, rozbicie obozu w
Łaszczowie.
Karmienie i czyszczenie koni.
Kolacja
Odprawa dowódców Plutonu i Sekcji. Omówienie zadań manewrów
komarowskich.
Capstrzyk. Wystawienie wart nocnych.

Dzień VI (czwartek) – 24.08.2016r.
6.00
6.30
7.00-8.00
8.00-8.30
8.30-21.00.

Pobudka
Poranny Apel – Modlitwa
Karmienie i czyszczenie koni
Śniadanie
Pluton konny biorący udział w manewrach komarowskich realizuje
zadania wspólnie z WOT i 2 Pułkiem Rozpoznawczym, 1 Batalionem
Szwoleżerów, Dywizjonem Śmigłowców 25 BKP, w kierunku na
Siemierz Komarów. Zadania polegające na

-

udzielaniu pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym na polu walki;
- zasady wynoszenia rannych z pola walki za pomocą noszy i sposobów
improwizowanych; ewakuacji rannego do śmigłowca
- zasady ewakuacji medycznej z pojazdów wojskowych oraz miejsca
zdarzenia;
- zasady wzywania pomocy do miejsca zdarzenia (MEDEVAC,
CASEVAC);
- Nocleg Plutonu konnego w lesie zgodnie z planami manewrów Sztabu
Komarowskiej Potrzeby.

8.30-18.00

2 Pluton zajęcia praktyczne z terenoznawstwa (samochodami) na linii
Wólka Pukarzewska –Zwierzyniec –Hrubieszów (byłe kasyno
oficerskie)-Wólka Pukarzewska). Zajęcia z musztry w szyku konnym.
Łaszczowie.
Kolacja
Odprawa dowódców Plutonu i Sekcji.
Capstrzyk. Wystawienie wart nocnych.

20.00
21.0022.00 -6.00

Dzień VII (piątek) – 25.08.2017r.
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6.00
6.30
7.00-8.00
8.00-8.30
8.30-12.00.

8.30 -17.00

Pobudka
Poranny Apel – Modlitwa
Karmienie i czyszczenie koni
Śniadanie
Pluton konny biorący udział w manewrach komarowskich realizuje
zadania wspólnie z WOT i 2 Pułkiem Rozpoznawczym, 1 Batalionem
Szwoleżerów, Dywizjonem Śmigłowców 25 BKP, w kierunku na
Siemierz Komarów.
Przeniesienie obozu z Łaszczowa do Wolicy Śniatyckiej.

10.00

Zajęcia praktyczne z terenoznawstwa i topografii na trasie Łaszczów
Tyszowce.

13.00

Spotkanie z I Plutonem biorącym udział w manewrach w Tyszowcach.

13.00 -17.00

Zajęcia praktyczne z terenoznawstwa i topografii na trasie Tyszowce –
Wolica Śniatycka.
Czyszczenie koni i oporządzenie koni
Kolacja
Odprawa dowódców Plutonu i Sekcji.
Capstrzyk. Wystawienie wart nocnych.

17.00-19.00
19.00
21.0022.00 -6.00

Dzień VIII (sobota) – 26.08.2017r.
6.00
6.30
7.00-8.00
8.00-8.30
8.30-12.00.
8.30-12.00
12.00 -13.00
13.00-18.00
13.00-18.00
18.00
19.00-20.00
20.00

Pobudka
Poranny Apel – Modlitwa
Karmienie i czyszczenie koni
Śniadanie
Zajęcia strzeleckie. Budowa broni. Zasady bezpiecznegozachowania się
z bronią. Strzelania na laserowym symulatorze strzelań czantoria.
Zajęcia z pierwszej pomocy medycznej.
Przerwa obiadowa
Zajęcia z musztry w szyku pieszym i konnym. Przygotowania do szarży
w udziałem WP, śmigłowców, czołgów i transporterów opancerzonych.
Zajęcia z terenoznawstwa na trasie Wolica Śniatycka-Komarów.
Pluton II zajęcia z terenoznawstwa na trasie Wolica Śniatycka-Zamość
Zajęcia z musztry w szyku konnym i pieszym. Udział w szyku konnym
i pieszym w capstrzyku na wzgórzu 255. .
Czyszczenie koni i oporządzenie koni
Uroczysta Kolacja z okazji Święta 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

Dzień VIII (sobota) – 26.08.2017r.
6.00
6.30
7.00-8.00

Pobudka
Poranny Apel – Modlitwa
Karmienie i czyszczenie koni
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8.00-8.30
8.30-12.00.
8.30-12.00
12.00 -13.00
13.00-18.00
13.00-18.00
18.00
19.00-20.00
20.00

Śniadanie
Zajęcia strzeleckie. Budowa broni. Zasady bezpiecznegozachowania się
z bronią. Strzelania na laserowym symulatorze strzelań czantoria.
Zajęcia z pierwszej pomocy medycznej.
Przerwa obiadowa
Zajęcia z musztry w szyku pieszym i konnym. Przygotowania do szarży
w udziałem WP, śmigłowców, czołgów i transporterów opancerzonych.
Zajęcia z terenoznawstwa na trasie Wolica Śniatycka-Komarów.
Pluton II zajęcia z terenoznawstwa na trasie Wolica Śniatycka-Zamość
Zajęcia z musztry w szyku konnym i pieszym. Udział w szyku konnym
i pieszym w capstrzyku na wzgórzu 255. .
Czyszczenie koni i oporządzenie koni
Uroczysta Kolacja z okazji Święta 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

Dzień IX (niedziela) – 27.08.2017r.
6.00
6.30
7.00-8.00
10.00
13.00
13.30
16.00-19.00

Pobudka
Poranny Apel – Modlitwa
Karmienie i czyszczenie koni
Udział w szyku konnym w uroczystościach religijno-patriotycznych
Udział w szarży kawaleryjskiej wspólnie z 25 Brygadą Kawalerii
Powietrznej
Udział w inscenizacji bitwy pod Komarowem
Podsumowanie szkolenia i manewrów

.
19.00-20.00
20.00

Czyszczenie koni i oporządzenie koni
Pożegnalna Kolacja

Dzień X (poniedziałek) – 28.08.2017 r.
6.00
6.30
7.00-8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 12.00
12.00

Pobudka
Poranny Apel – Modlitwa
Karmienie i czyszczenie koni
Śniadanie
Likwidacji obozu
Uroczysty apel pożegnalny, podsumowanie szkolenia. Wyjazd
uczestników szkolenia
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