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1.

Cele.

1.1.

Wyłonienie najlepiej wyszkolonych Kawalerzystów w rywalizacji indywidualnej i
zespołowej.

1.2.

Podnoszenie i utrzymanie na wysokim poziomie umiejętności kawalerzystów.

1.3.

Podniesienie poziomu ujeżdżenia koni oraz ich niezbędnej kondycji.

1.3.

Integracja środowisk kawaleryjskich.

1.4.

Kultywowanie tradycji Kawalerii II RP.

2.

Mistrzostwa Polski Militari (MPM).

2.1.

Mistrzostwa Polski Militari są centralnymi zawodami na zakończenie sezonu startów
organizowanymi przez Zarząd FKO lub Oddział Kawalerii Ochotniczej na zlecenie Zarządu
FKO.

2.2.

MPM są rozgrywane według Regulaminu Rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich Militari
w klasie L.

2.3.

Zawodnik ma prawo startu w MPM tylko na jednym koniu.

2.4.

Zawodnicy podczas MPM są klasyfikowani zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

2.5.

Zespół może się składać z dwóch a maksymalnie trzech zawodników tego samego
oddziału.

2.6.

Do klasyfikacji zespołowej liczą się wyniki dwóch najlepszych zawodników danego
zespołu, którzy ukończyli wszystkie próby.

3.

Kwalifikacje do MPM.

3.1.

Kwalifikacje do MPM odbywają się w klasie L.

3.4.

Wyniki zawodów kwalifikacyjnych organizator jest zobowiązany przesłać do Kolegium
Sędziów FKO nie później niż 7 dni po zakończeniu zawodów.

3.5.

Prawo startu w MPM mają zawodnicy oraz konie, którzy ukończyli co najmniej raz
zawody kwalifikacyjne MPM w klasie L oraz medaliści MPM 2019.

3.6.

„Dziką kartę” na start w MPM dla zawodników może przyznać Kolegium Sędziów FKO.
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4.

Wyłonienie zwycięzcy.

4.1.

Indywidualnym zwycięzcą MPM zostaje zawodnik, który we wszystkich próbach uzyska
łącznie najmniejszą liczbę punktów karnych.

4.2.

Drużynowym zwycięzcą MPM – jeśli Organizator postanowi prowadzić kwalifikację oraz
wyłonić zwycięzców - zostaje zespół (członkowie tego samego oddziału), którego dwóch
najlepszych zawodników ukończy wszystkie próby i uzyska łącznie najmniejszą liczbę
punktów karnych.

4.3

W przypadku wyniku ex equo o kolejności zajętych miejsc decyduje łączny wynik z próby
władania białą bronią a gdy jest taki sam, wynik z próby strzelania.

5.

Rankingi.

5.1.

W ciągu roku kalendarzowego Kolegium Sędziów FKO prowadzi ranking indywidualny
zawodników oraz oddziałów osobny dla każdej konkurencji Militari w każdej klasie.

5.2.

5.3.

Ilość punktów liczonych do rankingu za zajęcie miejsca w zawodach:
I miejsce

20

II miejsce

18

III miejsce

16

IV miejsce

14

V miejsce

12

VI miejsce

10

VII miejsce

8

VIII miejsce

6

IX miejsce

4

X miejsce

2

kolejne, dla
zawodników
którzy ukończyli
zawody

1

Ilość punktów za zajęte miejsca podczas MPM w klasie L będzie podwójna. W
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pozostałych klasach miejsca w zawodach finałowych liczone są tak jak w zawodach
eliminacyjnych.
5.4.

Indywidualnym zwycięzcą rankingu zostaje zawodnik, który zdobył największą ilość
punktów.

5.5.

Do rankingu oddziałów liczą się wyniki wszystkich kawalerzystów z danego oddziału
zdobyte w zawodach eliminacyjnych, niezależnie od ilości zawodników wystawionych
przez dany oddział. W przypadku wyniku ex equo o kolejności zajmowanych miejsc
decyduje kolejność miejsc w MPM.

5.6.

Zespołowym zwycięzcą rankingu zostaje oddział, który zdobył największą ilość punktów.

6.

Miejsce i termin rozgrywania

6.1

Mistrzostwa Polski Militari 2020 oraz zawody finałowe w pozostałych klasach zostaną
rozegrane w Ośrodku Jeździeckim Equistro Wierzawice w dniach 19 – 20 września 2020.

7.

Programy ujeżdżenia

7.1

Mistrzostwa Polski Militari - Program ujeżdżenia WKKW CNC 100 2020
https://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/program_uj_CNC_100_2020_29%2004.pdf

7.2

Zawody finałowe klasy LL – Program ujeżdżenia WKKW CNC 75/90 2020
https://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/program_uj_CNC_75_90_2020_29%2004.pdf

7.3

Zawody finałowe klasy entrée - Program ujeżdżenia krajowy L2 2020
https://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/L2_2020.pdf

Regulamin Zatwierdzony przez Kolegium Sędziów FKO
Dnia 10.08.2020
Przewodniczący Kolegium Sędziów FKO
chor. kaw. och. Zbigniew Seibt
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