REGULAMIN ROZGRYWANIA
I STRZELECKICH MISTRZOSTW POLSKI KAWALERII
Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
2022 r.

1.

Cel zawodów:
●
●
●

2.

Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa wśród kawalerzystów;
Integracja środowiska kawaleryjskiego i wojskowego;
Wyłonienie najlepszych zawodników.

Organizator zawodów:

Organizatorem cyklu Strzeleckich Mistrzostw Polski Kawalerii jest Federacja Kawalerii
Ochotniczej RP. Cykl składa się z zawodów kwalifikacyjnych i finałowych.
a)

Zawody kwalifikacyjne organizują:
●
●
●
●

Oddziały Kawalerii Ochotniczej
Stowarzyszenia i organizacje proobronne
Inne organizacje i instytucje
Formacje mundurowe o których mowa w pkt 4.b

b) Zawody finałowe organizuje Federacja Kawalerii Ochotniczej RP.

3.

Termin i miejsce zawodów:
●
●

●
●

4.

Zawody kwalifikacyjne realizowane na terenie całej Polski z inicjatywy organizacji
chcących dołączyć do cyklu.
Chęć organizacji zawodów kwalifikacyjnych należy zgłosić do koordynatora cyklu
“Strzeleckie Mistrzostwa Polski Kawalerii” na adres biuro@kawaleria-ochotnicza.pl nie
później niż 3 tygodnie przed planowanym terminem zawodów. W wyjątkowych
okolicznościach zawody można zgłosić w krótszym terminie (po uzgodnieniu
z organizatorem cyklu).
Lista zatwierdzonych zawodów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie
www.kawaleria-ochotnicza.pl/strzeleckiempkawalerii
Zawody finałowe realizowane są przez Federację Kawalerii Ochotniczej RP, termin
będzie ogłoszony nie później niż na 3 tygodnie przed planowanymi zawodami.

Organizacja zawodów:
a) Zawody realizowane w ramach cyklu „Strzeleckie Mistrzostwa Polski Kawalerii”
odbywają się w ramach zawodów kwalifikacyjnych oraz zawodów finałowych.
b) Zawody kwalifikacyjne realizowane są na terenie całej Polski i mogą w nich uczestniczyć
umundurowani zawodnicy należący do oddziałów kawalerii ochotniczej, żołnierze
Wojska Polskiego, WOT, funkcjonariusze Straży Granicznej, innych formacji
mundurowych kultywujących/dziedziczących tradycje kawalerii, artylerii konnej, KOP
i innych broni jezdnych.
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c) W każdych zawodach kwalifikacyjnych może uczestniczyć dowolna liczba uczestników
(liczbę może ograniczyć organizator danych zawodów kwalifikacyjnych).
d) Finał Strzeleckich Mistrzostw Polski Kawalerii w kategorii indywidualnej,
przeprowadzony zostanie przy zgłoszonych min. 5 zawodnikach.
e) Finał Strzeleckich Mistrzostw Polski Kawalerii w kategorii zespołowej, przeprowadzony
zostanie przy zgłoszonych min. 3 zespołach.
f) W ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów kwalifikacyjnych organizator na adres
biuro@kawaleria-ochotnicza.pl przesyła:
a) Pełne wyniki zawodów;
b) Podpisany przez sędziów protokół z zawodów;
c) Listę uczestników zawodów zawierającą nr telefonu, e-mail, adresem
korespondencyjny oraz informacją jaką organizację reprezentuje dany uczestnik;
d) Dokumentację fotograficzną zawodów;
e) Dokumentację filmową z zawodów (jeśli została wykonana);
f) Linki do materiałów promocyjnych, sprawozdań w mediach itp.

5.

Konkurencje

a) Broń krótka 10 strzałów
Pistolet centralnego lub bocznego zapłonu 10 strzałów
Broń:
pistolet centralnego zapłonu kal. do 11,43 mm z przyrządami mechanicznymi lub
pistolet bocznego zapłonu kal. 22lr. z przyrządami mechanicznymi*
*Cała konkurencja na danych zawodach rozgrywana jest albo z broni centralnego
zapłonu albo z broni bocznego zapłonu. Wyboru dokonuje organizator zawodów.
Dystans: 25 m.
Tarcza: NT-23P.
Liczba strzałów: 13, z których 10 najlepszych jest ocenianych.
Czas: 13 min.
Postawa: stojąca, oburącz lub z jednej ręki
Zawodnik po oddaniu 3 strzałów ma prawo zobaczyć tarczę.

3

b) Broń długa 10 strzałów
Karabin centralnego lub bocznego zapłonu 10 strzałów
Broń:
karabin centralnego zapłonu kal. .223 Rem lub 7,62x39 z przyrządami mechanicznymi lub
karabin bocznego zapłonu kal. 22 lr. z przyrządami mechanicznymi*
*Cała konkurencja na danych zawodach rozgrywana jest albo z broni centralnego
zapłonu albo z broni bocznego zapłonu. Wyboru dokonuje organizator zawodów.
Dystans: 25 m.
Tarcza: NT-23P.
Liczba strzałów: 13, z których 10 najlepszych jest ocenianych.
Czas: 13 min.
Postawa: stojąca, bez podpórki i pasa.
Zawodnik po oddaniu 3 strzałów ma prawo zobaczyć tarczę.

6.

Uczestnictwo:

W trakcie danych zawodów, każdemu zawodnikowi przysługuje jeden start w konkurencji broni
krótkiej oraz jeden w konkurencji broni długiej.
Zawody kwalifikacyjne:
a)

Indywidualne:
●
●

Umundurowani kawalerzyści ochotnicy, reprezentujący oddziały kawaleryjskie
niezależnie od przynależności organizacyjnej.
Umundurowani żołnierze Wojska Polskiego, WOT, funkcjonariusze Straży Granicznej,
innych formacji mundurowych kultywujących/dziedziczących tradycje kawalerii, artylerii
konnej, KOP i innych broni jezdnych.

b) Zespołowe:
●

Umundurowani zawodnicy indywidualni reprezentujący te same barwy pułkowe lub ten
sam oddział, jednostkę, organizację, stowarzyszenie itp.
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●

●

●

Zezwala się na utworzenie zespołu reprezentującego te same barwy pułkowe przez
osoby z różnych oddziałów, jednostek i organizacji. Skład takiego mieszanego zespołu
mogą tworzyć np. reprezentanci różnych oddziałów kawalerii ochotniczej, Wojska
Polskiego i WOT pod warunkiem, że reprezentują te same barwy pułkowe.
Zezwala się na utworzenie zespołu reprezentującego różne barwy pułkowe przez osoby
zrzeszone w tej samej organizacji/jednostce np. zespół reprezentujący 15 Giżycką
Brygadę Zmechanizowaną lub zespół reprezentujący Federację Kawalerii Ochotniczej
RP.
Uczestnicy zawodów kwalifikacyjnych deklarują jaki zespół reprezentują przed
rozpoczęciem zawodów.

Zawody finałowe:
a)

Indywidualne:
●

●

5 najlepszych zawodników (którzy uzyskali najlepszy łączny wynik punktowy
z tarcz - w broni krótkiej i długiej) z każdych zawodów kwalifikacyjnych uzyskuje
prawo do startu w finałach Strzeleckich Mistrzostw Polski Kawalerii w kategorii
indywidualnej.
Zawodnicy uczestniczący w zawodach finałowych muszą spełniać poniższy warunek:
o Umundurowani kawalerzyści ochotnicy reprezentujący oddziały kawaleryjskie
niezależnie od przynależności organizacyjnej.
o

●

Umundurowani żołnierze Wojska Polskiego, WOT, funkcjonariusze Straży
Granicznej, innych formacji mundurowych kultywujących/dziedziczących
tradycje kawalerii, artylerii konnej, KOP i innych broni jezdnych.

Kwalifikacja do zawodów finałowych ustalana jest przez organizatora cyklu “Strzeleckich
Mistrzostw Polski Kawalerii” na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów
zawodów kwalifikacyjnych.

b) Zespołowe:
●

●

3 najlepszych zawodników reprezentujący te same barwy pułkowe lub
oddział/jednostkę itp. (spośród wszystkich startujących w zawodach
kwalifikacyjnych), którzy uzyskali najlepszy łączny wynik punktowy z tarcz,
w konkurencjach broni krótkiej i długiej (w danych zawodach kwalifikacyjnych)
uzyskuje prawo do startu w finałach Strzeleckich Mistrzostw Polski Kawalerii
w kategorii zespołowej.
Uczestnicy reprezentujący w trakcie zawodów kwalifikacyjnych oddzielne zespoły (np.
oddział kawalerii ochotniczej, jednostka wojskowa itp.) na zawody finałowe mogą
utworzyć wspólny zespół pod warunkiem, że:
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○

●

●

●
●
●
●

●

reprezentują te same barwy pułkowe. Utworzony w ten sposób zespół nosi
nazwę “Zespół w barwach …. <tu nazwa oddziału, którego tradycje
kultywują/dziedziczą np. 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana
Kozietulskiego>”.
○ należą do tej samej organizacji/jednostki itp. np. żołnierze różnych batalionów
tworzą zespół reprezentujący tę samą brygadę, kawalerzyści z różnych
oddziałów tworzą zespół reprezentujący FKO RP itp.
Uczestnicy reprezentujący w trakcie zawodów kwalifikacyjnych jeden zespół np. “Zespół
w barwach 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego” mogą na
zawody finałowe zgłosić kilka różnych zespołów np. reprezentacja oddziału kawalerii
ochotniczej, reprezentacja jednostki wojskowej itp.
Zawodnik powołany do reprezentacji w Finałach Strzeleckich Mistrzostw Polski Kawalerii
w kategorii zespołowej nie musi posiadać kwalifikacji do Finału Strzeleckich Mistrzostw
Polski Kawalerii w kategorii indywidualnej.
Zgłoszenia zespołów dokonują zawodnicy w oparciu o wyniki zawodów kwalifikacyjnych.
Jeden zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.
Zespół składa się z 3 osób.
Kwalifikacja do zawodów finałowych ustalana jest przez organizatora cyklu “Strzeleckich
Mistrzostw Polski Kawalerii” na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów
zawodów kwalifikacyjnych.
Skład zespołów zatwierdza organizator zawodów finałowych.

Zgłoszenia na zawody kwalifikacyjne oraz finałowe (indywidualne i zespołowe) dokonują
zawodnicy.

7.
a)

Nagrody:
Zawody kwalifikacyjne:

Nagrody w zawodach kwalifikacyjnych ustala organizator danych zawodów. W każdych
zawodach kwalifikacyjnych nagrodzeni zostaną:
Klasyfikacja indywidualna:
●

Klasyfikacja indywidualna zawodów kwalifikacyjnych ustalana jest na podstawie
łącznego wyniku punktowego z tarcz, w konkurencjach broni krótkiej i długiej. W ten
sposób zostanie wyłonione I, II i III miejsce.

Klasyfikacja zespołowa:
●

Klasyfikacja zespołowa zawodów kwalifikacyjnych ustalana jest na podstawie łącznego
wyniku punktowego z tarcz, w konkurencjach broni krótkiej i długiej. - 3 najlepszych
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zawodników wchodzących w skład tego samego zespołu (zadeklarowanego przed
rozpoczęciem zawodów). W ten sposób zostanie wyłonione I, II i III miejsce.
Organizator zawodów kwalifikacyjnych może przyznać nagrody również w podziale na
konkurencje:
●
●
●
●

Klasyfikacja Indywidualna broń krótka (I, II, III miesce)
Klasyfikacja indywidualna broń długa (I, II, III miesce)
Klasyfikacja zespołowa broń krótka (I, II, III miesce)
Klasyfikacja zespołowa broń długa (I, II, III miesce)

b) Zawody finałowe:
Nagrody w zawodach finałowych ustala organizator zawodów finałowych. W zawodach
finałowych nagrodzeni zostaną:
Klasyfikacja indywidualna:
Klasyfikacja indywidualna zawodów finałowych ustalana jest na podstawie łącznego wyniku
punktowego z tarcz, w konkurencjach broni krótkiej i długiej. W ten sposób zostanie wyłonione I,
II i III miejsce.
●
●
●
●
●

Za zajęcie I-III miejsca – medale i puchary
Za zajęcie I-X miejsca – dyplomy
Za zajęcie I miejsca przyznany zostanie tytuł Mistrz Polski Kawalerii w Strzelectwie
Za zajęcie II miejsca przyznany zostanie tytuł Vice Mistrz Polski Kawalerii
w Strzelectwie
Za zajęcie II miejsca przyznany zostanie tytuł II Vice Mistrz Polski Kawalerii
w Strzelectwie

Klasyfikacja zespołowa:
●

●
●
●
●
●

Klasyfikacja zespołowa zawodów finałowych ustalana jest na podstawie łącznego
wyniku punktowego z tarcz, w konkurencjach broni krótkiej i długiej - 3 najlepszych
zawodników z tego samego oddziału, jednostki. W ten sposób zostanie wyłonione I, II
i III miejsce.
Za zajęcie I-III miejsca – medale i puchary
Za zajęcie I-X miejsca – dyplomy
Za zajęcie I miejsca przyznany zostanie tytuł Zespołowy Mistrz Polski Kawalerii
w Strzelectwie
Za zajęcie II miejsca przyznany zostanie tytuł Zespołowy Vice Mistrz Polski Kawalerii
w Strzelectwie
Za zajęcie II miejsca przyznany zostanie tytuł Zespołowy II Vice Mistrz Polski
Kawalerii w Strzelectwie
7

Organizator zawodów finałowych może przyznać nagrody również w podziale na konkurencje:
●
●
●
●

8.

Klasyfikacja Indywidualna broń krótka (I, II, III miesce)
Klasyfikacja indywidualna broń długa (I, II, III miesce)
Klasyfikacja zespołowa broń krótka (I, II, III miesce)
Klasyfikacja zespołowa broń długa (I, II, III miesce)

Koszty organizacyjne zawodów
●
●
●

9.

Koszty organizacyjne zawodów kwalifikacyjnych pokrywa bezpośredni organizator ze
środków uzyskanych z opłaty startowej lub innych środków.
Koszty organizacyjne zawodów finałowych pokrywa bezpośredni organizator ze środków
uzyskanych z opłaty startowej lub innych środków.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące.

Różne:
●
●

Zawodnicy strzelają z broni własnej, broni udostępnionej przez prowadzącego strzelanie
lub broni zapewnionej przez strzelnicę.
Spory lub sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Federacji Kawalerii
Ochotniczej RP.
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