
 

 

Regulamin rozgrywania 

 

Zawodów o Puchar  

Federacji Kawalerii Ochotniczej 

 

 
 

2019 

 

 



2 

 

el Zawodów o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej ................................................................................. 2 

Konkurencje ................................................................................................................................................... 3 

Klasy ............................................................................................................................................................... 3 

Klasyfikacja indywidualna .............................................................................................................................. 3 

Klasyfikacja oddziałów ................................................................................................................................... 4 

Uczestnictwo w Zawodach ............................................................................................................................ 4 

Zawody Finałowe ........................................................................................................................................... 4 

Konkurencja ujeżdżenia ................................................................................................................................. 4 

Konkurencja skoków ...................................................................................................................................... 5 

Konkurencja strzelania. ................................................................................................................................. 5 

Konkurencja lancy i szabli .............................................................................................................................. 5 

el Zawodów o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej 

 podnoszenie umiejętności kawalerzystów; 

 wyrównanie poziomu szkolenia jeździeckiego w oddziałach; 

 podniesienie poziomu ujeżdżenia koni oraz ich niezbędnej kondycji; 

 integracja środowisk kawaleryjskich; 

 kultywowanie tradycji Kawalerii II RP. 
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Konkurencje 

Zawody o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej składają się z 4 konkurencji: 

 konkurencji ujeżdżenia; 

 konkurencji przez przeszkody; 

 konkurencji strzelania z broni krótkiej z konia (broń pneumatyczna) lub próby strzelania na 

strzelnicy; 

 konkurencji władania lancą i szablą konno. 

 kontroli umundurowania zawodnika oraz siodłania i kiełznania konia – ogólna kontrola przed 

każdym startem w trakcie całych zawodów we wszystkich klasach. 

Zawody o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej rozgrywane są zgodnie z Regulaminem 

Rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich Militari z zastrzeżeniem, że gdy w Zawodach Militari 

mowa jest o próbach w przypadku Zawodów o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej są to 

konkurencje. 

Klasy 

Zawody mogą być rozgrywane w klasach LL oraz L.  Klasa zawodów, programy ujeżdżenia i 

rodzaje konkursów skoków muszą być podane w propozycjach zawodów. 

Prawo startu w klasie L w danym sezonie mają pary zawodnik i koń, które zakwalifikowały się do 

Mistrzostw Polski Militari przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech sezonów. 

Pozostali zawodnicy, chcąc startować w klasie L, muszą zakwalifikować się poprzez ukończenie 

zawodów w klasie LL i osiągnięcie w nich rezultatu kwalifikującego (rezultat bez zastosowania 

współczynników): 

Klasyfikacja indywidualna 

Klasyfikacja indywidualna ustalana osobno dla każdej z prób i każdej klasy. W przypadku wyniku 

ex aequo zawodnicy otrzymują taką samą ilość punktów rankingowych. 

Za zajęte miejsca przyznawane są punkty rankingowe według następującej tabeli: 

Miejsc

e 
I II III IV V VI VII VIII IX X dalsze 

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



4 

Ilość punktów za zajęte miejsca w zawodach finałowych o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej 

przyznawana jest podwójnie. 

Aby zostać indywidualnym zwycięzcą Zawodów o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej 

zawodnik musi wystartować w zawodach finałowych. 

Klasyfikacja oddziałów 

Klasyfikacja oddziałów jest ustalana na podstawie łącznego wyniku punktów rankingowych 

wszystkich startujących zawodników danego oddziału we wszystkich Zawodach  o Puchar 

Federacji Kawalerii Ochotniczej w danej klasie. 

Do rankingu oddziałów liczą się wyniki wszystkich kawalerzystów z danego oddziału zdobyte w 

zawodach eliminacyjnych, niezależnie od ilości zawodników wystawionych przez dany oddział. . 

Zespołowym zwycięzcą rankingu Zawodów o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej zostaje 

oddział, który zdobył największą ilość punktów. W przypadku wyniku ex equo o kolejności 

zajmowanych miejsc decyduje kolejność miejsc w zawodach finałowych Pucharu Federacji 

Kawalerii Ochotniczej. 

Uczestnictwo w Zawodach 

W Zawodach o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej ma prawo startować nieograniczona ilość 

zawodników z danego oddziału. mają prawo brać udział konie, które w tym samym miejscu nie 

biorą udziału w Zawodach Militari 

Dopuszcza się start jednego zawodnika na kilku koniach. 

Dwukrotny start jednego konia w danej konkurencji jest możliwy jedynie pod dwoma różnymi 

jeźdźcami. 

Koń w ciągu jednego dnia może startować dwa razy 

Koń, który uczestniczy w Zawodach o Puchar Federacji Kawalerii nie może startować w Zawodach 

Militari rozgrywanych w tym samym miejscu i czasie. 

Zawodnik może startować w pojedynczej konkurencji, w kilku lub we wszystkich. Nie można 

zgłosić się wyłącznie do konkurencji strzelania bez startu w konkurencjach jeździeckich.   

Zawody Finałowe 

Zawody Finałowe rozgrywane są w ciągu 3 dni i składają się z dwóch półfinałów i finału. Warunki 

startu i punktacja określone są poniżej. 

Konkurencja ujeżdżenia 

I półfinał ujeżdżenia – program zostanie określony w propozycjach zawodów 

II półfinał ujeżdżenia - program zostanie określony w propozycjach zawodów 

Finał ujeżdżenia - program zostanie określony w propozycjach zawodów 

W finale zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc po II półfinałach. 
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O klasyfikacji końcowej decyduje  suma procent z ukończonych konkursów.                                                 

Konkurencja skoków 

I półfinał skoków – rodzaj konkursu zostanie określony w propozycjach zawodów 

II półfinał skoków – rodzaj konkursu zostanie określony w propozycjach 

Finał skoków - rodzaj konkursu zostanie określony w propozycjach 

W finale zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc po II półfinałach. 

Aby wystartować w finale zawodnik musi ukończyć jeden półfinał. 
O klasyfikacji końcowej decyduje  klasyfikacja w konkursie finałowym. 

Konkurencja strzelania. 

Na strzelnicy z karabinu lub pistoletu 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. 

O klasyfikacji końcowej decyduje ilość punktów z tarczy. 

Konkurencja lancy i szabli 

Tor – podany w propozycjach zawodów 

Warunki dla poszczególnych klas zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich 

Militari. 

Rozgrywana jest eliminacja i finał. 

W finale może wystartować zawodnik, który uzyskał nie więcej niż 40 punktów karnych z toru w 

przejazdach eliminacyjnych do poszczególnych prób. 
O klasyfikacji końcowej decyduje najmniejsza liczba punktów karych w finale a w przypadku ex 

equo decyduje liczba punktów karnych w eliminacjach. 


