KAWALERYJKA 2015
23 maja 2015 roku, Smolnica
Ostatnia Szarża Polskiej Kawalerii
1 marca 1945 roku, Borujsko

REGULAMIN RAJDU
§1. Rajd konny zadaniowy na orientację KAWALERYJKA
2015 odbędzie się w dniu 23 maja 2015 roku.
§2.
Organizatorem
rajdu
jest
Leśniczy
Leśnictwa
Leboszowice działający pod patronatem Nadleśniczego
Nadleśnictwa Rybnik.
§3. Rajd jest organizowany w celu upamiętnienia 70.
rocznicy ostatniej szarży polskiej kawalerii, która
miała miejsce 1 marca 1945 roku pod Borujskiem.
§4. Trasa rajdu wynosi około 30 km i przebiega przez
teren Nadleśnictwa Rybnik.
§5. Do udziału w rajdzie dopuszczeni są jeźdźcy, którzy
złożą kartę zapisu ([ załącznik nr 1 do Regulaminu
rajdu)] . Dopuszcza się udział osoby niepełnoletniej za
zgodą rodzica lub opiekuna w parze z osobą dorosłą.
§6.
Udział
w
rajdzie
bierze
20
zawodników.
O
dopuszczeniu do udziału w rajdzie decyduje kolejność
złożenia karty zapisu. W razie rezygnacji z udziału w
rajdzie,
prawo
do
startu
uzyskuje
następna
w
kolejności osoba, która złożyła kartę zapisu.
§7. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w rajdzie oznacza, że
zawodnik przyznaje i potwierdza, że rozumie, rozważył
i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego
się
z
uczestnictwem
i
dobrowolnie
i
swobodnie
zdecydował
się
wziąć
udział
w
rajdzie
na
własną
odpowiedzialność.
§8. Koń biorący udział w rajdzie winien być w pełni
zdrowy, w bardzo dobrej kondycji sportowej. Zmiana
konia od początku do końca rajdu jest niedozwolona.

Wskazane jest podkucie wzmocnione hacelami. Wskazane
są
ochraniacze,
owijki,
kalosze.
Rząd
jeździecki
dowolny.
§9. Zalecany jest schludny, wygodny strój jeździecki.
W przypadku zawodników niepełnoletnich obowiązkowy
jest kask z trzypunktowym zapięciem. Zawodnik winien
mieć przy sobie w trakcie rajdu dokument tożsamości
oraz telefon komórkowy.
§10. Odprawa techniczna zawodników rozpoczyna się o
godz. 6.00 w Leśniczówce Leśnictwa Leboszowice w
Smolnicy.
§11.
Każdy
zawodnik
otrzymuje
numer
startowy,
identyfikator uczestnictwa, mapę trasy z zaznaczonymi
punktami
zadaniowymi
i
terenowymi,
itener
oraz
regulamin z punktacją.
§12. Do rajdu dopuszczeni są jeźdźcy, którzy złożą
oświadczenie
uczestnictwa
([ załącznik
nr
2
do
Regulaminu rajdu)] .
§13. Zawodnicy na trasę biegu wyruszają w odstępach 15
minutowych.
§14. Zawodnicy wyruszają w teren samodzielnie i sami
decydują jaką obrać trasę i w jakiej kolejności dotrzeć
do punktów zadaniowych i terenowych.
§15. Dopuszcza się udział w rajdzie grupami.
§16. Dozwolone jest używanie urządzeń nawigacyjnych.
§17. Obowiązuje całkowity zakaz galopowania po drogach
utwardzanych. Naruszenie zakazu jest karane punktami
ujemnymi. Ilość punktów ujemnych określa organizator
Leśniczy Leśnictwa Leboszowice według uznania. Ponowne
naruszenie zakazu skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
§18. Do udziału w rajdzie nie zostają dopuszczeni
jeźdźcy znajdujący się pod wpływem alkoholu. Zawodników
obowiązuje
całkowity
zakaz
spożywania
alkoholu
w
trakcie rajdu. Zawodnicy znajdujący się pod wpływem
alkoholu zostają zdyskwalifikowani.
§19.
Zadaniem
zawodników
jest
odnalezienie
rozmieszczonych
w
terenie
punktów
zadaniowych
i
wykonanie
wyznaczonych
na
punktach
zadań
oraz
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potwierdzenie
pieczątką
w
itenerze
odnalezienia
punktów
terenowych.
Wykaz
punktów
zadaniowych
i
terenowych wraz z punktacją stanowi załącznik nr 3 do
Regulaminu.
§20. Zawodnicy wyruszają w teren samodzielnie i sami
decydują jaką obrać trasę i w jakiej kolejności dotrzeć
do
punktów
zadaniowych
i
terenowych
[ punktów
kontrolnych] .
§21. Czas biegu wynosi 5 godzin (300 minut). W
przypadku przekroczenie normy czasu zawodnikowi od
zdobytej liczby punków odejmowany jest jeden punkt za
każdą minutę przekroczenia normy czasu.
§22. O zajętym przez zawodnika miejscu decyduje łączna
ilość zdobytych przez niego punktów.
§23. Każdy zawodnik, który zdobędzie minimum 300
punktów, zostaje uprawniony do otrzymania odznaki
,,KAWALERYJKA”.
§24. W przypadku, gdy zawodnicy zdobędą taką sama ilość
punktów, o zajętym miejscu zdecyduje dodatkowy konkurs
strzelecki z broni krótkiej (pistolet pneumatyczny)
na odległość 5 m do tarczy w formacie A3 z pozycji
stojącej.
§25.
Nieetyczne
lub
niegrzeczne
zachowanie
się
zawodnika w stosunku do uczestników, gości, miejscowej
ludności, zwierząt, grona sędziowskiego, obsługi punktu
kontrolnego będzie odnotowywane przez sędziów i karane
punktami ujemnymi. Ilość punktów ujemnych określa
organizator
Leśniczy
Leśnictwa
Leboszowice
według
uznania.
§26. Decyzje sędziów są ostatecznie i nie przysługuje
od nich odwołanie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu rajdu
KARTA ZAPISU [ [ (jedna na zawodnika)] ]
do bardzo dokładnego wypełnienia i wysłania do Leśniczówki
Leśnictwa Leboszowice
Zawodnik
Koń
Imię Płeć Nr
Maść Wiek
paszportu
Nazwisko i imię

………………………………….…………………
Podpis

…………………………………….………………
Przynależność do
stowarzyszenia/barwy

………………………………………………………

Miejscowość
………………..…………………
Data
……………………………………...………

Kartę zapisu należy adresować do Leśniczego Leśnictwa
Leboszowice, do dnia 22 maja 2015 roku

Załącznik nr 2 do Regulaminu rajdu
Smolnica, 23 maja 2015
Oświadczenie uczestnictwa

KAWALERYJKA 2015
23 maja 2015 roku, Smolnica
Ostatnia Szarża Polskiej Kawalerii
1 marca 1945 roku, Borujsko
Oświadczam, że jestem świadomy, że udział w rajdzie konnym pod nazwą
KAWALERYJKA 2015 jest dobrowolny i wiąże się z aktywnością ruchową i
pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze
majątkowym, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe
szkody .
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami i
warunkami
rajdu konnego KAWALERYJKA 2015 i jestem świadomy/świadoma
zasad mojego uczestnictwa.
Oświadczam, że jestem świadomy, że zawodników biorących udział w rajdzie
konnym
KAWALERYJKA
2015
obowiązuje
całkowity
zakaz
spożywania
alkoholu, tj. do udziału w rajdzie nie są dopuszczeni jeźdźcy
znajdujący się po spożyciu alkoholu, zawodników biorących udział w
rajdzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu w trakcie
rajdu, a zawodnicy znajdujący się po spożyciu alkoholu zostają
zdyskwalifikowani i nie przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w
związku z uczestnictwem w imprezie.
Jednocześnie oświadczam, że w chwili obecnej nie znajduję się w stanie
po spożyciu alkoholu i zobowiązuję się nie spożywać alkoholu w trakcie
rajdu.

…………………………………….…………………
imię i nazwisko uczestnika
………………………………………………………
Peseli nr dowodu osobistego
………………………………………………………
Podpis

Załącznik nr 3 do Regulaminu rajdu
Punkty kontrolne

1.

PUNKT
GMIN”

KONTROLNY

„AMBONA

NR

13

–

GRANICA

TRZECH

 zawodnik za zgłoszenie się na punkt kontrolny
otrzymuje 225 punktów
 zawodnik
potwierdza
odnalezienie
punktu
kontrolnego w itenerze pieczątką umieszczoną na
ambonie
 na punkcie kontrolnym można uzyskać maksymalnie
225 punktów
 jeśli
zawodnik
nie
przybędzie
do
punktu
kontrolnego, bądź nie potwierdzi odnalezienia
punktu kontrolnego pieczątką w itenerze,
nie
otrzymuje żadnych punktów
2.

PUNKT KONTROLNY „JEZIORKO”
 zawodnik za zgłoszenie się na punkt kontrolny
otrzymuje 150 punktów
 zawodnik
potwierdza
odnalezienie
punktu
kontrolnego w itenerze pieczątką zawieszoną na
słupie stojącym w jeziorze
 na punkcie kontrolnym można uzyskać maksymalnie
150 punktów
 jeśli
zawodnik
nie
przybędzie
do
punktu
kontrolnego, bądź nie potwierdzi odnalezienia
punktu kontrolnego pieczątką w itenerze,
nie
otrzymuje żadnych punktów

3.

PUNKT KONTROLNY „OBÓZ PRZEJŚCIOWY W LEBOSZOWICACH”
 zawodnik za zgłoszenie się na punkt kontrolny
otrzymuje 200 punktów
 zawodnik
potwierdza
odnalezienie
punktu
kontrolnego w itenerze pieczątką znajdującą się
w pompowni,
 na punkcie kontrolnym można uzyskać maksymalnie
200 punktów
 jeśli
zawodnik
nie
kontrolnego, bądź nie

przybędzie
do
punktu
potwierdzi odnalezienia
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punktu kontrolnego pieczątką w itenerze,
otrzymuje żadnych punktów
4.

nie

PUNKT KONTROLNY „AMBONA – 131/140”
 zawodnik za zgłoszenie się na punkt kontrolny
otrzymuje 150 punktów
 zawodnik
potwierdza
odnalezienie
punktu
kontrolnego w itenerze pieczątką umieszczoną na
ambonie
 na punkcie kontrolnym można uzyskać maksymalnie
150 punktów
 jeśli
zawodnik
nie
przybędzie
do
punktu
kontrolnego, bądź nie potwierdzi odnalezienia
punktu kontrolnego pieczątką w itenerze,
nie
otrzymuje żadnych punktów

5.

PUNKT KONTROLNY „LEŚNICZÓWKA ŁĘG”
 zawodnik za zgłoszenie się na punkt kontrolny
otrzymuje 100 punktów
 zawodnik
potwierdza
odnalezienie
punktu
kontrolnego w itenerze pieczątką znajdującą się
przy ruinach leśniczówki,
 na punkcie kontrolnym można uzyskać maksymalnie
100 punktów
 jeśli
zawodnik
nie
przybędzie
do
punktu
kontrolnego, bądź nie potwierdzi odnalezienia
punktu kontrolnego pieczątką w itenerze,
nie
otrzymuje żadnych punktów

6.

PUNKT KONTROLNY „RUSKIE MOSTKI” – STRZELANIE ASG
 zawodnik za zgłoszenie się na punkt kontrolny
otrzymuje 100 punktów

 zawodnik oddaje z odległości 5 m z pozycji
stojącej 5 strzałów do tarczy o formacie A3
 w strzelaniu maksymalnie można uzyskać wynik 50
punktów
 na punkcie kontrolnym można uzyskać maksymalnie
150 punktów
 jeśli
zawodnik
nie
przybędzie
do
punktu
kontrolnego nie otrzymuje żadnych punktów
7.

PUNKT KONTROLNY „OKOPY” - STRZELANIE Z KARABINU
(pneumatycznego)
 zawodnik za zgłoszenie się na punkt kontrolny
otrzymuje 50 punktów
 zawodnik oddaje z odległości
okopowej 5 strzałów do tarczy o
 w strzelaniu
punktów

10 m z pozycji
formacie A3

maksymalnie można uzyskać wynik

 na punkcie kontrolnym
100 punktów

można

uzyskać

maksymalnie

 jeśli
zawodnik
nie
przybędzie
do
kontrolnego nie otrzymuje żadnych punktów
8.

50

punktu

PUNKT KONTROLNY „DĄB GRANICZNY” – RZUT GRANATEM
 zawodnik za zgłoszenie
otrzymuje 100 punktów

się

na

punkt

kontrolny

 zawodnik wykonuje 5 rzutów atrapą granatu ręcznego
F1 do celu o wymiarach 80cmx80cm z odległości 15 m
 w rzucie grantem maksymalnie można uzyskać wynik
50 punktów
 na punkcie kontrolnym
150 punktów

można

uzyskać

maksymalnie

 jeśli
zawodnik
nie
przybędzie
do
kontrolnego nie otrzymuje żadnych punktów
9.

punktu

PUNKT KONTROLNY „HAŁDA” - STRZELANIE Z PISTOLETU
(pneumatycznego)

KAWALERYJKA 2015
23 maja 2015 roku, Smolnica
Ostatnia Szarża Polskiej Kawalerii
1 marca 1945 roku, Borujsko
 zawodnik za zgłoszenie się na punkt kontrolny
otrzymuje 100 punktów
 zawodnik oddaje z odległości 5 m z pozycji
stojącej 5 strzałów do tarczy o formacie A3 z
pistoletu pneumatycznego,
 w strzelaniu maksymalnie można uzyskać wynik 50
punktów
 na punkcie kontrolnym można uzyskać maksymalnie
150 punktów
 jeśli
zawodnik
nie
przybędzie
do
punktu
kontrolnego nie otrzymuje żadnych punktów
10. PUNKT
KONTROLNY
GAJOWA 17”

„LEŚNICZÓWKA

LEBOSZOWICE

UL.

 zawodnik za zgłoszenie się na punkt kontrolny
otrzymuje 100 punktów
 zawodnik
potwierdza
odnalezienie
punktu
kontrolnego w itenerze pieczątką znajdującą się
w Leśniczówce
 na punkcie kontrolnym można uzyskać maksymalnie
100 punktów
 jeśli
zawodnik
nie
przybędzie
do
punktu
kontrolnego, bądź nie potwierdzi odnalezienia
punktu kontrolnego pieczątką w itenerze,
nie
otrzymuje żadnych punktów
11. META

– TEST HISTORYCZNY

 zawodnik rozwiązuje test składający się z 25
pytań
z zakresu historia Polski lat 1939 1945

 za rozwiązanie testu historycznego maksymalnie
można uzyskać wynik 25 punktów
 na punkcie kontrolnym można uzyskać maksymalnie
25 punktów
 jeśli
zawodnik
nie
przybędzie
do
punktu
kontrolnego nie otrzymuje żadnych punktów
 czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut i nie
jest wliczany do czasu biegu
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Zestawienie punktacji
„AMBONA NR 13 – GRANICA TRZECH GMIN” …………………………… 225 pkt
„JEZIORKO”…………………………………………………………..…………………..150 pkt
„OBÓZ PRZEJŚCIOWY W LEBOSZOWICACH” …………...…………………200 pkt
„AMBONA – 131/140” ………………………………………..…………………….150 pkt
„LEŚNICZÓWKA ŁĘG” ……………………………………………...………………. 100 pkt
„RUSKIE MOSTKI” – STRZELANIE ASG ……...…. 100 pkt + 50 pkt = 150
pkt
„OKOPY” - STRZELANIE Z KARABINU ………..….. 50 pkt + 50 pkt = 100
pkt
„DĄB GRANICZNY” – RZUT GRANATEM ……..….100 pkt + 50 pkt =150 pkt
„HAŁDA” - STRZELANIE Z PISTOLETU ………..... 100 pkt + 50 pkt =150
pkt
„LEŚNICZÓWKA LEBOSZOWICE UL. GAJOWA 17” …………………..... 100 pkt
META – TEST HISTORYCZNY ……………………………………………………. 25 pkt
Razem ……………………………………………………………………………………1500 pkt

