Szczecin 05.04.2017

INFORMATOR
Otwartego sparingu treningowego
Rozgrywanego przy Święcie Pułkowym Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów
Podolskich

1. Organizatorem Sparingu Militari jest:
• Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich ze Szczecina
• Koło Żołnierzy im. 12 Pułku Ułanów Podolskich ze Szczecina
2. Cel Sparingu Militari:
• krzewienie kultury, kultywowanie tradycji kawaleryjskich
• sprawdzenie umiejętności jeździeckich oraz ich podnoszenie
• integracja środowisk kawaleryjskich
• integracja społeczna
3. Miejsce przeprowadzenia rozgrywek:
• Stanica Ułańska Klubu Kawaleryjskiego Głębokie/Wołczkowo - poligon
wojskowy.
4. Sparing Militari składa się z:
• Próby strzelania
• Próby ujeżdżenia
• Próby parkurowo - krosowej
• Próby władania lancą
• Próby władania szablą
• Próby strzelania
5. Sparing Militari jest treningiem otwartym dla wszystkich chętnych jeżdżących konno i
dysponującym własnym, lub wypożyczonym koniem. W każdej konkurencji będzie
wyłoniony zwycięzca. Nie ma obowiązku brania udziału w każdej konkurencji. Do
wyłonienia najlepszego zawodnika Sparingu niezbędne jest uczestnictwo we
wszystkich konkurencjach na jednym i tym samym koniu, po jednej próbie w każdej
konkurencji. Osoby nie biorące udziału we wszystkich próbach nie będą
klasyfikowane do wyłonienia najlepszego zawodnika Militari. O zajętym miejscu
świadczyć będzie suma uzyskanych punktów karnych z całości.
6. Wszyscy zawodnicy, bez względu na konkurencję, w której będą brać udział
zobligowani są do posiadania:
• aktualnej polisy NNW,
• szczepienia konia,
• osoby niepełnoletnie zgody rodziców na udział w konkurencji, wraz z
wzięciem na siebie odpowiedzialności za nieletniego.

Oświadczenia o własnej odpowiedzialności podczas trwania próby parkurowo
- krosowej
7. Każdy zawodnik może wziąć udział w Sparingu na kilku koniach. Każdy koń może
wziąć udział tylko i wyłącznie raz w każdej z prób. Niedopuszczalny jest dwukrotny
start jednego konia. Konie minimum 4 letnie, zdrowe, bez kulawizn i innych
poważnych uszkodzeń ciała.
• We wszystkich dziedzinach życia kawaleryjskiego koń jest najważniejszy
• Dobro konia powinno stać ponad interesami hodowców, jeźdźców, trenerów,
właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych.
8. Zgłoszenia kierowane mailowo, na adres:
brzepaw@gazeta.pl lub telefonicznie 513 121 608
W treści: imię, nazwisko oraz wiek uczestnika, nazwa i wiek konia, konkurencje, w
których zawodnik będzie brał udział.
9. Opłata startowa:
• Opłatę należy uiścić przed startem zawodnika w wybranej konkurencji u
płatnika K.K.12 P.U.P.
• Opłata wynosi 60 zł dla osób biorących udział w sparingu, nie związanych z
środowiskiem kawaleryjskim.
• 50 zł dla osób z środowisk kawaleryjskich.
• W ramach wpisowego organizator Sparingu Militari zapewnia: należyte
warunki rozgrywania poszczególnych prób, flots, zabezpieczenie medyczne w
trakcie trwania próby parkurowo - krosowej.
• Możliwość pozostawienia konia w boksie po uprzednim ustaleniu z szefem
stajni K.K. im. 12 P.U.P. Kontakt: Dariusz Dąbrowski 665 777 069
•

Konkurencje
1. Próba strzelania - Piątek 5 maja godzina 19:00
• Strzelanie z pozycji stojąc z pistoletu pneumatycznego do tarczy nieruchomej,
pistolet zapewnia organizator, ubiór dowolny.
2. Próba ujeżdżenia - Sobota 5 maja godzina 10:00
• Program ujeżdżeniowy L3 na piaszczystym czworoboku o wymiarach 20x40.
Kiełzno wędzidłowe, biały czaprak, zakaz używania pomocy (ochraniaczy,
kaloszek, wytoków). Dozwolone ostrogi zaokrąglone o długości max 2,5 cm.
Ubiór dla członków stowarzyszeń kawaleryjskich, Panowie mundur
garnizonowy (możliwość wystąpienia bez pasa głównego), Panie mundury
PWK. Pozostali członkowie niezwiązani ze środowiskami kawaleryjskimi, białe
bryczesy i fraki. Dla każdego z uczestników dozwolony kask ochronny, ale
nieobowiązkowy.

3. Próba parkrowo - krosowa - Sobota 6 maja godzina 15:00
• Próba rozpoczyna się kilkoma przeszkodami parkurowymi na wyrównanym
placu z podłożem piaszczystym, następnie do pokonania dystans w terenie z
przeszkodami terenowymi, kończy się na tym samym placu co start
przeszkodami parkurowymi.
• kl. LL
• Dystans: 1000-1500 m
• Tępo: 450m/ min
• Przeszkody: min. 10 - maks. 14
• Wysokość min. 60 - maks. 80
• Norma czasu będzie podana na prezentacji i oglądaniu trasy krosu
• Rodzaj podłoża - piaszczysto-trawiaste.
• Ubiór dowolny
• Obowiązkowo kamizelka ochronna, oraz kask z trzypunktowym zapięciem.
• Każdy ze startujących w tej próbie podpisuje oświadczenie o własnej
odpowiedzialności, (podczas odprawy technicznej zawodników)
4. Próba władania lancą - Sobota godzina 18:30
• Dystans - około 2x60 m
• Tor w kształcie podkowy
• Ilość pozorników 2x4
• Tępo - jak najszybciej
• Tor pokonujemy tylko w galopie, za przejście do kłusa zostaną naliczone
punkty karne
• Mapka z torem i rozmieszczeniem pozorników zostanie udostępniona na
odprawie uczestników
• Ubiór - zawodnicy związani ze środowiskami kawaleryjskimi - mundur
garnizonowy oraz rzędy w pełnym stroczeniu
5. Próba władania szablą - Sobota godzina 19:30
• Dystans - około 2x60 m
• Tor w kształcie podkowy
• Ilość pozorników 2x4
• Tępo - jak najszybciej
• Tor pokonujemy tylko w galopie, za przejście do kłusa zostaną naliczone
punkty karne
• Mapka z torem i rozmieszczeniem pozorników zostanie udostępniona na
odprawie uczestników
• Ubiór - zawodnicy związani ze środowiskami kawaleryjskimi - mundur
garnizonowy oraz rzędy w pełnym stroczeniu, obowiązkowo tęblak.

6. Przegląd mundurowy - Niedziela godzina 08:30
• Ocenie podlega: pielęgnacja konia, czystość i konserwacja rzędu, postawa,
zachowanie się i ogólna ocena jeźdźca.
• Troczenie rzędów wg regulaminu z 38 roku lub regulaminu FKO - Panowie
• Umundurowanie wzór 36 - Panowie
• Troczenie rzędów i umundurowanie wg regulaminu PWK - Panie

Program obchodów Święta 12 Pułku Ułanów oraz 20 lecia Klubu
Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich - Sparing Militari

Piątek 05.05.2017
18:00 – Zbiórka uczestników
19:00 – Strzelanie z broni pneumatycznej
Sobota 06.05.2017
08:45 – Odprawa techniczna zawodników
10:00 – Próba ujeżdżenia
13:30 – Oglądanie trasy próby krosowo-parkurowej
15:00 – Próba krosowo-parkurowa
18:00 – Oglądanie toru władania lancą
18:30 – Próba władania lancą
19:00 – Oglądanie toru władania szablą
19:30 – Próba władania szablą
Niedziela 07.05.2017
08:30 – Przegląd mundurowy
09:00 – Wyjazd konny na Zamek ze Stanicy Ułańskiej
11:00 – 0bchody Święta 12 Pułku Ułanów na Zamku Książąt Pomorskich
13:00 – Pokazy w parku Kasprowicza

