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Regulamin 
IX Memoriał im. Macieja Frankiewicza jest konkursem towarzyszącym 28. Ogólnopolskim 
Zawodom Kawaleryjskim MILITARI w Poznaniu, który nie jest traktowany jako zawody 
towarzyskie w rozumieniu przepisów PZJ. 
 

1. Organizatorami konkursu są:  
- 15. batalion Ułanów Poznańskich im. gen. Władysława Andersa (17. Wielkopolska Brygada 

Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego) 

- Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich,  

2. Miejsce rozgrywania.  
Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, ul. Lutycka 34, Poznań 
 

3. Cele konkursu: 
− uczczenie pamięci Macieja Frankiewicza 
− propagowanie i kultywowanie tradycji kawaleryjskich, 
− sprawdzian i podnoszenie umiejętności jeździeckich uczestników, 
− podnoszenie poziomu wiedzy i sprawności kawaleryjskiej 
− integracja środowisk kawaleryjskich. 

4. Klasyfikacja: 
W zawodach ma miejsce tylko klasyfikacja indywidualna. Konkurencje są rozgrywane zgodnie 
z ustaleniami zawodów Militari. Wyniki zawodów są ustalane na podstawie łącznej liczby 
punktów karnych uzyskanych w próbach władania szablą, lancą.  
Zawodnicy biorący udział w zawodach Militari zaliczają konkurencje na podstawie przejazdów 
w tych zawodach.  
 
Sprawy nieuwzględnione w niniejszym regulaminie opisane są w regulaminie Zawodów Militari. 
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5. Zgłoszenia.  
Zgłoszenia należy przesłać na adres zawody@dniulana.pl  w terminie do 16.03.2018. Zgłoszenia 
należy przesyłać wypełnione dla całych ekip, które przyjeżdżają jako jedno środowisko. 
Zgłoszenie nie musi obejmować jednych barw.  

6. Opłata startowa:  
Opłatę należy uiścić do dnia 16.03.2018 - 50 PLN za każdą parę koń-jeździec,  
po tym terminie - 80 zł za każdego konia na konto:  
 

Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
Stary Rynek 9, 61-772 Poznań 

03 1240 6595 1111 0010 7131 8241  
 

Pary startujące w Militari są zwolnione opłaty startowej. 
 

W ramach wpisowego organizator zawodów zapewnia: dyplom uczestnictwa, należyte warunki 

rozgrywania poszczególnych prób, flots, zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów. 

7. Pozostałe 

7.1. Zawodnik musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do startu w 
zawodach jeździeckich. 

7.2. Pozostałe ustalenia dotyczące zawodników i koni są takie same jak określono w 
regulaminie zawodów MILITARI. 
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