
KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW 

FEDERACJI KAWALERII OCHOTNICZEJ DOTYCZĄCY KONKURENCJI 

BRONI BIAŁEJ PUCHARU FEDERACJI KAWALERII OCHOTNICZEJ 

2019. 

 

Decyzja Zarządu Federacji Kawalerii Ochotniczej tegoroczny finał 

konkurencji broni białej Zawodów o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej 
zostanie rozegrany w Woli Gułowskiej w dniach 05 - 06.10.2019.  
 

Zawody będą rozgrywane zgodnie z punktami Regulaminu Zawodów o 
Puchar Kawalerii Ochotniczej:  

 
Prawo do startu 

 
6. Uczestnictwo w Zawodach 

6.1 W Zawodach o Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej ma prawo  
      startować nieograniczona ilość zawodników z danego oddziału.  

6.2 Dopuszcza się start jednego zawodnika na kilku koniach.  
6.3 Dwukrotny start jednego konia w danej konkurencji jest możliwy 

      jedynie pod dwoma różnymi jeźdźcami.  
6.4 Koń w ciągu jednego dnia może startować dwa razy 

 

Warunki startu 
 

11. Konkurencja lancy i szabli  
11.1 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. 
 

Klasyfikacja  

 
4. Klasyfikacja indywidualna  

4.1 Klasyfikacja indywidualna ustalana osobno dla każdej z prób i każdej 
      klasy. W przypadku wyniku ex aequo zawodnicy otrzymują taką samą 

      ilość punktów rankingowych.  
4.2 Za zajęte miejsca przyznawane są punkty rankingowe według 

      następującej tabeli:   
 
 



Miejsce I II II IV V VI VII VIII IX X dalsze 

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

4.3 Ilość punktów za zajęte miejsca w zawodach finałowych o Puchar 

      Federacji Kawalerii Ochotniczej przyznawana jest podwójnie.  
4.4 Aby zostać indywidualnym zwycięzcą Zawodów o Puchar Federacji 

     Kawalerii Ochotniczej zawodnik musi wystartować w zawodach 
     finałowych. 

 
 

W załączeniu tabela z aktualną klasyfikacji indywidulną w poszczególnych 
klasach 
 

Dowódców oddziałów proszę o zapoznanie z treścią komunikatu swoich 
podwładnych.  

 

             Przewodniczący KS FKO 
       chor. kaw. och. Zbigniew Seibt 


