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1.  Cel cyklu. 
 
1.1. podnoszenie i utrzymanie na wysokim poziomie umiejętności kawalerzystów,
1.2. wyrównanie poziomu szkolenia jeździeckiego w oddziałach,
1.3. podniesienie poziomu ujeżdżenia koni oraz ich niezbędnej kondycji,
1.4. integracja środowisk kawaleryjskich,
1.5. kultywowanie tradycji Kawalerii II RP,
1.6. wyłonienie najlepiej wyszkolonych kawalerzystów w cyklu.

2.  Puchar Polski Militari. 

 
2.1. Puchar Polski Militari jest cyklem ogólnopolskich zawodów kawaleryjskich Militari, rozgrywanych w 

formule indywidualnej i oddziałowej.
2.2. Organizatorami cyklu są Oddziały KO, Stowarzyszenia i Osoby Fizyczne organizujące zawody 

kawaleryjskie Militari wliczane do cyklu zgodnie z Kalendarzem stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

2.3. W ramach Pucharu prowadzona jest klasyfikacja indywidualna oraz oddziałowa (określająca 
najlepsze oddziały Kawalerii Ochotniczej).

2.4. Zawody Militari zaliczane do klasyfikacji indywidualnej Pucharu rozgrywane są według Regulaminu 
rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich Militari z dnia 16.02.2018

2.5. Zawody Militari zaliczane do klasyfikacji oddziałowej Pucharu rozgrywane są według oddzielnych 
Regulaminów (dostęp u Organizatorów Zawodów)

2.6. Kalendarz Pucharu stanowiący Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu, może być zmieniany 
zarówno w zakresie ilości, kolejności jak i dat poszczególnych wydarzeń zaliczanych do cyklu 
Pucharowego. 
 

 
 

3. Zasady klasyfikacji indywidualnej 

 


3.1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w postaci listy rankingowej. Ilość punktów rankingowych 
uzależniona jest od zajętego miejsca i klasy konkursu. 

3.2. Zawodnicy uzyskują indywidualne punkty rankingowe za udział w poszczególnych zawodach Militari 
ujętych w Kalendarzu Pucharu (pkt. 2.6)
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3.3. Ilość punktów rankingowych przynależnych za każde miejsce uzyskane w ww. zawodach:
Klasa L Klasa LL 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty 
1. 100 1. 40 
2. 80 2. 30 
3. 60 3. 20 
4. 50 4. 18 
5. 45 5. 16 
6. 40 6. 15 
7. 35 7. 14 
8. 30 8. 13 
9. 25 9. 12 

10. 20 10. 11 
11. 18 11. 10 
12. 16 12. 9 
13. 14 13. 8 
14. 12 14. 7 
15. 10 15. 6 
16. 8 16. 5 
17. 6 17. 4 
18. 4 18. 3 
19. 2 19. 2 
20. 1 20. 1 

Kolejne dla 
zawodników którzy 
ukończyli zawody 

 
1 

Kolejne dla 
zawodników którzy 
ukończyli zawody 

 
1 


3.4. Do klasyfikacji wlicza się najwyższy wynik punktowy każdego zawodnika niezależnie od klasy 

konkursu i ilości startów na danych zawodach. Pozostałe wyniki zawodników startujących 
kilkukrotnie na jednych zawodach są pomijane.

3.5.  Pominięcie wyników zawodnika startującego kilkukrotnie na jednych zawodach nie powoduje 
przydzielenia większej ilości punktów zawodnikom z niższych lokat.

3.6. W przypadku wyniku ex aequo zawodnicy otrzymują równą ilość punktów odpowiadającą 
uzyskanemu miejscu. 

3.7. Aktualna klasyfikacja Pucharu publikowana jest przez Organizatora danych zawodów Militari w 
terminie do 2 tygodni od ich zakończenia. 

3.8. Ostateczna klasyfikacja Pucharu publikowana jest wraz z wynikami ostatnich zawodów w cyklu. 
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4. Zasady klasyfikacji oddziałowej 

 


4.1. Klasyfikacja oddziałowa prowadzona jest w postaci listy rankingowej oddziałów Kawalerii 
Ochotniczej. 

4.2. Oddziały Kawalerii Ochotniczej uzyskują punkty rankingowe w zawodach indywidualnych i 
oddziałowych.

4.3. Ilość punktów rankingowych uzyskanych przez oddział KO podczas rywalizacji indywidualnej w 
Militari równa jest sumie punktów przyznanych za miejsca Zawodników reprezentujących dany 
oddział (na podstawie klasyfikacji indywidualnej).

4.4. Ilość punktów rankingowych uzyskanych przez oddział KO za każde miejsce w zawodach 
oddziałowych Militari:

Miejsce Punkty 
1. 400 
2. 350 
3. 300 
4. 250 
5. 200 
6. 150 
7. 100 
8. 50 
9. 25 

10. 20 
Kolejne dla 

oddziałów które 
ukończyły zawody 

 
10 


4.5. Do klasyfikacji wlicza się najwyższy wynik punktowy danego oddziału niezależnie od ilości 

wystawionych sekcji. Pozostałe wyniki oddziałów startujących kilkukrotnie na jednych zawodach są 
pomijane.

4.6. Pominięcie wyników oddziału startującego kilkukrotnie na jednych zawodach nie powoduje 
przydzielenia większej ilości punktów zawodnikom z niższych lokat.

4.7. W przypadku wyniku ex aequo oddziały otrzymują równą ilość punktów odpowiadającą 
uzyskanemu miejscu. 

4.8. Aktualna klasyfikacja Pucharu publikowana jest przez Organizatora danych zawodów Militari w 
terminie do 2 tygodni od ich zakończenia.

4.9. Ostateczna klasyfikacja Pucharu publikowana jest wraz z wynikami ostatnich zawodów w cyklu. 
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5. Rozstrzygnięcie klasyfikacji oraz nagrody 

 


5.1. Rozstrzygnięcie klasyfikacji indywidualnej i oddziałowej oraz Ceremonia nagrodzenia zwycięzców 
Pucharu, odbywają się podczas obchodów Rocznicy Bitwy pod Komarowem – Święta Kawalerii 
Polskiej. Data i miejsce wydarzenia określone są w Kalendarzu Pucharu (Załącznik nr.1)

5.2. Zawodnicy za uzyskane miejsca w klasyfikacji indywidualnej otrzymują nagrody Honorowe:
- 1. Miejsce – Puchar dla najlepszego zawodnika w sezonie Militari, Medal za pierwsze miejsce w 
Pucharze Polski Militari; 
- 2. Miejsce - Medal za drugie miejsce w Pucharze Polski Militari; 
- 3. Miejsce - Medal za trzecie miejsce w Pucharze Polski Militari. 

5.3. Oddziały za uzyskane miejsca w klasyfikacji oddziałowej otrzymują nagrody Honorowe: 
- 1. Miejsce – Buńczuk (nagroda przechodnia), Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji 
oddziałowej Pucharu Polski Militari; 
- 2. Miejsce - Dyplom za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji oddziałowej Pucharu Polski Militari; 
- 3. Miejsce - Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji oddziałowej Pucharu Polski Militari. 

5.4. Ceremonia rozdania nagród Honorowych za uczestnictwo w cyklu odbywa się nie wcześniej niż 30 
minut po ogłoszeniu wyników do wiadomości zawodników. 
 

6. Przepisy ogólne 

 


6.1. Zawodnik który podczas dowolnych zawodów zaliczanych do Pucharu, zostanie zdyskwalifikowany z 
przyczyn dyscyplinarnych, zostaje usunięty z klasyfikacji indywidualnej Pucharu.

6.2. Para koń- jeździec, która została sklasyfikowana na miejscach 1-5 w klasie L dowolnych zawodów 
indywidualnych zaliczanych do Pucharu, nie może być klasyfikowana w klasie LL w kolejnych 
zawodach zaliczanych do Pucharu. 

6.3. Kalendarz cyklu może zostać rozszerzony w trakcie sezonu o kolejne zawody kawaleryjskie Militari 
za zgodą wszystkich dotychczasowych Organizatorów. 

6.4. Wszystkie kwestie sporne nieuregulowanie niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem 
Rozgrywania Zawodów kawaleryjski Militari z dnia 16.02.2018 , rozstrzygane są drogą głosowania 
przez wszystkich Organizatorów Pucharu.

 
 
 
 

Regulamin uzgodniony w dniu 2018-02-26 
przez organizatorów zawodów w: 

Poznaniu, Janowie Podlaskim, Wierzawicach, Hrubieszowie 
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Załącznik nr. 1  
 
Kalendarz Pucharu Polski Militari w sezonie 2018 

Data Miejsce Rodzaj i klasy konkursów Kontakt 
7-8.04.2018 Wierzawice Zgrupowanie 

przygotowawcze 
equistro@wp.pl 

20-22.04.2018 Poznań Indywidualne kl. L i LL zawody@dniulana.pl 
26-27.05.2018 Janów Podlaski Indywidualne kl. LL szabla.jaworskiego@onet.pl 

29.06-01.07.2018 Wierzawice Oddziałowe  equistro@wp.pl 
13-15.07.2018 Hrubieszów Indywidualne kl. L i LL szwadron2psk@gamil.com 

26.08.2018 Komarów Zakończenie cyklu  
i rozdanie nagród 

sztab@bitwapodkomarowem.pl 

 
- Zarówno daty, kolejność jak i ilość wydarzeń mogą ulec zmianie; 
- Pełny Kalendarz wraz z dodatkowymi informacjami: (link) 






 

 
 

 


