
 

 

 

 200-lecie SK Janów Podlaski 

 

                Propozycje 

I Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski Służb Weterynaryjnych  

 

Zawody Regionalne i Towarzyskie w WKKW (osobne propozycje) 

 

1. Organizatorzy: 

„Elear” Radosław Skowron, 

Stadnina Koni Janów Podlaski, 

Klub Jeździecki Janów Podlaski, 

Konna Straż Ochrony i Tradycji im. I PSK 

 

2. Miejsce: 

Ujeżdżenie, skoki i cross opis w propozycjach dla Zawodów 

Regionalnych i Towarzyskich w WKKW http://www.lzj-

konie.pl/16_kalendarz-imprez.html , 

Próby władania biała bronią: kryta ujeżdżalnia Stadniny Koni (piasek 

kwarcowy z włókniną), 

Próba strzelania: miejsce wyznaczone na terenie Stadniny Koni (podłoże 

trawiaste). 

 

3. Termin: 

27-28 maja 2017r. 

 

4. Zgłoszenia: 

Termin zgłoszeń do 22 maja 2017r. w formie elektronicznej na adres 

poczty elektronicznej szabla.jaworskiego@onet.pl  

 

W przypadku pytań tel.:  513 852 796 – Radosław Skowron 

 

„Elear”, Radosław Skowron  
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adres: Hermanów 15, 21-411 Wojcieszków 

e-mail: szabla.jaworskiego@onet.pl  

 

5. Uczestnicy:  

Lekarze weterynarii, technicy weterynarii, studenci wydziałów 

weterynarii oraz inspektorzy weterynaryjni - pracownicy Inspekcji 

Weterynaryjnej nie należący do wyżej wymienionych grup  kultywujący 

tradycje kawalerii lub broni jezdnych. 

 

6. Komisja sędziowska oraz osoby oficjalne: 

Delegat Techniczny – Sławomir Pietrzak 

Sędzia Główny zawodów – Sławomir Pietrzak 

Sędzia zawodów – Katarzyna Ziemińska – Milanowska 

Sędzia Główny prób kawaleryjskich – rtm. KO Waldemar Radziwiłko 

Sędzia prób kawaleryjskich – Robert Karpiński 

Sędzia próby strzelania – Leszek Kania 

Komisarz – Halina Kusek 

Gospodarz Toru (próba skoków)– Marcin Michałek 

Gospodarz Toru (próba terenowa)– Marcin Michałek 

Lekarz weterynarii – Jarosław Karcz 

Lekarz medycyny – Jacek Terpiał 

Kowal – Jarosław Nużyński 

Biuro zawodów – Przemysław Jankowski 

 

7. Sprawy organizacyjne: 

 Zawodników obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ, 

regulaminem rozgrywania zawodów WKKW 2017, przepisami 

weterynaryjnymi PZJ,  

 Zawodnicy biorący udział w I Kawaleryjskich Mistrzostwach Polski 

Służb Weterynaryjnych jadą wyłącznie klasę mini LL i są 

jednocześnie klasyfikowani w zawodach Militarii i VII Memoriale o 

szablę majora Jaworskiego, 

 Uczestnictwo bez dodatkowych opłat w przypadku wniesienia opłaty w 

związku z uczestnictwem w zawodach Militarii. 
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8. Nagrody: 

Nagrody rzeczowe i flots. 

 

Przewiduje się odprawę techniczną o godz. 9.00. Sprawdzenie 

dokumentacji zawodników i koni w biurze zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

 

9. Program zawodów: 

 

sobota:  

rozpoczęcie konkursów godz. 9.00, 

 

 klasa L ujeżdżenie - start godz. 9.00, 

 klasa LL ujeżdżenie start 10 min. po zakończeniu klasy L, 

 klasa mini LL ujeżdżenie start 10 min. po zakończeniu klasy LL 

 

 klasa mini LL – skoki start półtorej godziny po zakończeniu próby 

ujeżdżenia,  

 klasa LL – skoki, 

 klasa L – skoki, 

 Przegląd mundurowy start półtorej godziny po zakończeniu próby 

skoków klasy mini LL. 

 

niedziela: 

rozpoczęcie konkursów godz. 9.00, 

 klasa mini LL - cross start godz. 9.00, 

 klasa LL - cross, 

 klasa L – cross, 

 Próba strzelania start pół godziny po zakończeniu crossu klasy mini LL, 

 Próba władania lancą start godzina 14.00, 

 Próba władania szablą start pół godziny po zakończeniu próby władania 

lancą. 

 

10. Noclegi: 

 

 Zamek Biskupi Janów Podlaski  

 http://www.zamekjanowpodlaski.pl/kontakt  
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 Dom Gościnny Wygoda http://www.wygoda.bt.pl/  

 

11. Wyżywienie we własnym zakresie 

 

 Dom Gościnny Wygoda http://www.wygoda.bt.pl/  
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