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

1.
●
●
●

2.

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

Organizator zawodów:

Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III
Sobieskiego

3.

Termin i miejsce zawodów:

02.07.2022r. Strzelnica Gminna Partyzant w Sokołowie Małopolskim, godz. 15.00.

Ceremonia dekoracji zwycięzców:
03.07.2022 r. Hipodrom KJ „Equistro” Wierzawice w czasie dekoracji zwycięzców
Memoriału Rotmistrza Newlin Mazarakiego. Godz. 17.00.

4.

Konkurencje

a) Broń krótka 10 strzałów
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów
Broń:
pistolet centralnego zapłonu kal. do 11,43 mm z przyrządami mechanicznymi
Dystans: 25 m.
Tarcza: NT-23P (500 x 500 mm).
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.
b) Broń długa 10 strzałów
Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów
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Broń:
karabin centralnego zapłonu kal. .223 Rem lub 7,62x39 z przyrządami mechanicznymi
Dystans: 25 m.
Tarcza: NT-23P (500 x 500 mm).
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.

5.

Uczestnictwo:

W trakcie zawodów, każdemu zawodnikowi przysługuje jeden start w konkurencji broni
krótkiej oraz jeden w konkurencji broni długiej.
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.
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.

3

6.

Klasyfikacja:

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
zawodników wchodzących w skład tego samego zespołu (zadeklarowanego przed
rozpoczęciem zawodów). W ten sposób zostanie wyłonione I, II i III miejsce.

7. Nagrody:
Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce w kategorii indywidualnej – puchar, dyplom,
II miejsce w kategorii indywidualnej – puchar, dyplom,
III miejsce w kategorii indywidualnej – puchar, dyplom,
Klasyfikacja zespołowa:
I miejsce w kategorii zespołowej – puchar, dyplom,
II miejsce w kategorii zespołowej – puchar, dyplom,
III miejsce w kategorii zespołowej – puchar, dyplom,
Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce w kategorii indywidualnej – broń krótka – puchar, dyplom.
I miejsce w kategorii indywidualnej – broń długa – puchar, dyplom,
Klasyfikacja zespołowa:
I miejsce w kategorii zespołowej – broń krótka – puchar, dyplom,
I miejsce w kategorii zespołowej – broń długa – puchar, dyplom.
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8.

Koszty organizacyjne zawodów

Koszt udziału: 150.00 PLN
Płatność na miejscu

9.

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.

●

Strzeleckie Mistrzostwa Polski Kawalerii rozgrywane są na podstawie Regulaminu
Rozgrywania Strzeleckich Mistrzostw Polski Kawalerii zatwierdzonego przez Federację
Kawalerii Ochotniczej RP.
Regulamin cyklu: www.kawaleria-ochotnicza.pl/strzeleckiempkawalerii

●

Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji
i rejestracji zawodów, co potwierdza podpisem na metryczce zawodnika. Zawodnik
wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku przez organizatora zawodów do
realizacji celów promocyjnych związanych z jego statutową działalnością, co potwierdza
podpisem na metryczce. Przez złożenie podpisu na metryczce zawodnik poświadcza, że
zapoznał się z regulaminem zawodów.
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