
  
 

Klub Sportowy „BÓR” 
Organizacja PoŜytku Publicznego 

34-240 Jordanów, Toporzysko 454, tel/fax: 018 2873832, 0604 690 489, 
www.toporzysko.pl, www.strzelcykonni.pl, e-mail: biuro@toporzysko.pl, kawaleria@toporzysko.pl 

KRS: 0000157505, REGON: 357410201, NIP: 552-15-14-247 
Konto: Bank Spółdzielczy Jordanów,   36 87990001 0000 0000 1762 0001 

Propozycje zawodów „Militari  
o Buzdygan płk dr Bronisława Lubienieckiego” 

Toporzysko, 27-28.04.2013 r. 
 
1. Organizator: 

KS „BÓR” Toporzysko, Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych  
im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. 

2. Miejsce – KJK „BÓR”, Toporzysko 454, 34-240 Jordanów. tel/fax: 18 287 38 32,  
e-mail: biuro@toporzysko.pl 

3. Osoby oficjalne: 
− Sędzia główny zawodów: rtm. kaw. och. Robert Woronowicz 
− Sędziowie: Barbara Zygmunt, rtm. kaw. och. Robert Woronowicz, Małgorzata Melon 
− Biuro zawodów – Bogusława Długosz 
− Gospodarz toru konkurencji skoki: Jacek Wodyński 
− Gospodarz toru – próba terenowa: Robert Skrzypczak 
− Lekarz weterynarii zawodów: lek. wet. Michał Trybuła 
− Kowal: Paweł Wieńć 
4. Uczestnicy: 

Zawodnicy stowarzyszeń kultywujących tradycje kawalerii polskiej. 
5. Warunki techniczne: 
5.1.Program zawodów. 

Sobota, 27.04.2013 r.: 
− Godz. 800 Przegląd weterynaryjny 
− Godz. 900 : Konkurs ujeŜdŜenia kl. LL 
− Godz. 1300 : Próba terenowa 
− Godz. 1800 : Strzelanie. 

Niedziela, 28.04.2013 r.: 
− Godz. 800 Przegląd weterynaryjny 
− Godz. 900 : Msza Św. polowa, odsłonięcie tablicy poświęconej Pułkowi 3 Strzelców Konnych 
− Godz. 1200 : Konkurs skoków 90 cm dokładności 
− Godz. 1500: Konkurs władania białą bronią (szabla i lanca) 
5.2.UjeŜdŜenie 
− Czworobok: piasek kwarcowy 60x20 
− RozpręŜalnia: piasek, trociny 
5.3.Próba terenowa 
− PodłoŜe: trawa 
5.4.Skoki  
− Parcourse: piasek kwarcowy 70x30 
− RozpręŜalnia: piasek-trociny 40x20 

  



  
 

5.5.Strzelanie 
− Broń: krótka kulowa. 
− Ilość strzałów próbnych: 3 
− Ilość strzałów punktowanych: 10 
5.4.Władanie białą bronią konno 
− Cięcia, pchnięcia i uderzenia: zawarte w Regulaminie Kawalerii z 1938 r. 
− Nawierzchnia toru: piasek 
− Dystans: ok. 2 x 200 m 
6. Nagrody. Nagrody rzeczowe. Flots dla wszystkich koni uczestniczących w konkursie. 
7. W przypadku protestów i reklamacji obowiązuje kaucja w wysokości 300 PLN. 
8. Dokumentacja 
− Konie – wiek min. 4 lata, wymagany paszport i aktualne szczepienia; 
− Zawodnicy – świadectwo lekarskie, ubezpieczenie NW; 
− Zawodnicy niepełnoletni – dodatkowo zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. 
9. Zgłoszenia. 
− Zgłoszenia wstępne do 15.04.2013 r. 
− Zgłoszenia ostateczne do 20.04.2013 r. 
− Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: pwienc@gmail.com 
10. Opłaty: 
− Militari: wpisowe wysokości 80 PLN; 
− Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyŜywienie zawodników oraz zakwaterowanie koni; 
− Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje moŜliwość zwrotu kosztów przewozu koni. 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieŜe, wypadki oraz inne szkody, mogące mieć 

miejsce podczas zawodów i transportu. 
 

Regulamin zawodów Militari. 
 

1. Konkurencje jeździeckie rozgrywane i punktowane są wg Regulaminu Zawodów Krajowych we 
Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w klasie LL. 

2. Punktacja. 
− Do punktów karnych uzyskanych w próbach ujeŜdŜenia, terenowej i skoków przez przeszkody 

dodaje się punkty karne ze strzelania, władania białą bronią oraz punkty karne otrzymane podczas 
przeglądu umundurowania i siodłania (troczenia). 

− Punkty uzyskane z trafień w próbie strzelania przeliczane są na punkty karne. Zdobyte punkty 
odejmujemy od 100 i mnoŜymy przez współczynnik 1,0 (np. zawodnik wystrzelał 80 pkt.  
100 – 80 = 20 x 1,0 =  20 pkt karnych). 

− Przed próbą władania białą bronią oceniane jest siodłanie, kiełznanie oraz umundurowanie 
zawodnika (wg Instrukcji Troczenia FKO, Instrukcji Noszenia, Troczenia i Pakowania WyposaŜenia 
w Kawalerii – 1938 r., bądź dostarczonych regulaminów). Dodatkowo punkty karne moŜna uzyskać 
za: 

• Siodłanie i kiełznanie poprawne: 0 pkt k. 
• Nieznaczne usterki w siodłaniu i troczeniu (np. sprzączki troków na nierównej wysokości): 1 pkt k. 
• Wyraźnie niedbałe siodłanie (kiełznanie): 5 pkt k. 
• Umundurowanie czyste, schludne i prawidłowo noszone: 0 pkt k. 
• Uchybienie w prawidłowym umundurowaniu: 5 pkt k. 

Punkty karne bez zastosowania współczynnika. 
− W próbie władania białą bronią kaŜda rozpoczęta sekunda przejazdu: 1 pkt karny. 
− Prawidłowo trafiony pozornik (ścięta łoza, zebrane kółko, pchnięty worek, itd.): 0 pkt karnych. 
− Pozornik nie trafiony, bądź trafiony nieprawidłowo (nietrafiona bądź nadcięta łoza, nietrafione lub 

zrzucone kółko, nietrafiony worek, itd.): 10 pkt karnych. 
− Zgubienie broni karane będzie 50 pkt karnymi bez zastosowanie współczynnika. 
− Zgubienie części siodłania bądź umundurowania: 20 pkt karnych bez zastosowania współczynnika. 

  



  
 

3.  Wyłonienie zwycięzcy. 
− Zwycięzcą zawodów Militari zostaje zawodnik, który zgromadził najmniejszą ilość punktów 

karnych. 
− W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska identyczny wynik punktowy decyduje 

krótszy czas próby władania białą bronią. 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 
I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, Ŝe 
wszystkie osoby zaangaŜowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad 
niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, Ŝe w kaŜdym przypadku 
dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie moŜe być podporządkowane współzawodnictwu 
sportowemu ani celom komercyjnym. 
 
II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać 
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 
obrządku, kucia i transportu. 
 
III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. 
Odnosi się to takŜe do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 
zagraŜających dobru konia lub ciąŜy klaczy, oraz do przypadków naduŜywania pomocy medycznej. 
 
IV. Zawody nie mogą zagraŜać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 
zawodów, powierzchnię podłoŜa, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo takŜe 
podczas podróŜy powrotnej z zawodów. 
 
V. NaleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, 
a takŜe humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 
weterynaryjnej obraŜeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy 
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 
 
 
 

Czołem! 
 

Paweł Wieńć 
por. kaw. och. 

 
 


