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REGULAMIN
MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU CARAVANINGOWEGO PZM NA ROK 2021

1. ORGANIZATOR
1.1.

1.2.
1.3.

Młodzieżowy Konkurs Caravaningowy corocznie zleca Główna Komisja
Caravaningu Polskiego Związku Motorowego do realizacji klubom zrzeszonym
w PZM i odbywa się pod nadzorem GKC PZM.
Konkurs rozgrywany jest równocześnie z Caravaningowymi Mistrzostwami
Polski PZM.
Konkurs jest własnością Polskiego Związku Motorowego.

2. PRZEBIEG KONKURSU
2.1. Konkurs składa się z rund, które odbywają się na zlotach
organizowanych przez kluby zrzeszone w PZM.

caravaningowych

3. UCZESTNICTWO
3.1.

Uczestnikami konkursu są osoby
(pod uwagę brany jest rok urodzenia)

w

wieku

od

10

do

17

lat

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
4.1.

Zgłoszeniem do konkursu jest udział w przynajmniej jednej rundzie.

5. KLASYFIKACJA KONKURSU
5.1.

5.2.

W ciągu miesiąca po zakończeniu ostatniej rundy powołana przez GKC PZM
komisja obliczeń, w oparciu o wyniki z poszczególnych rund dokona obliczeń
wyników mistrzostw i ustali kolejność miejsc.
Do klasyfikacji konkursu zalicza się sumę punktów z wszystkich rund, w
których zawodnik wziął udział w danym roku. O kolejności zajętego miejsca
w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma punktów. Zwycięzcą zostaje
zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej
liczby punktów o kolejności miejsc decyduje lepsze miejsce w zaliczonych
rundach.

NAGRODY REGULAMINOWE KONKURSU
6.1.

Za miejsca od I do VI – nagrody honorowe, dyplomy,

6.2.

Wręczenie nagród odbywać się będzie na pierwszej rundzie MKC PZM
w roku następnym.

6. RUNDA KONKURSU
Konkurencjami regulaminowymi są:
a) 10 pytań testowych z wiedzy przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie
wiedzy na zdobycie karty rowerowej,
b) 5 pytań testowych z udzielania pomocy przedlekarskiej,
c) 7 konkurencji rajdu rekreacyjno – sportowego opracowanych zgodnie z
załącznikiem nr 1.
7. PUNKTACJA W RUNDZIE
Zawodnicy uczestniczący w rundzie podlegają następującej punktacji:
a) Z pytań testowych - za każdą poprawną odpowiedź 2 pkt,
b) Pieszy rajd rekreacyjno–sportowy - za każdą konkurencję od 0 do 3 pkt.

8. KLASYFIKACJA RUNDY
9.1.

9.

O kolejności zajętego miejsca, w klasyfikacji, decyduje suma punktów
wyliczona wg pkt. 8 niniejszego regulaminu. W przypadku jednakowej liczby
punktów o kolejności miejsc decyduje lepszy wynik uzyskany z testów prawa o
ruchu drogowym w zakresie wiedzy na zdobycie karty rowerowej, a następnie
lepszy czas uzyskany w konkurencji rajdu rekreacyjno-sportowego.
NAGRODY REGULAMINOWE W RUNDZIE

10.1. Za zajęcie miejsca od I do VI - nagrody honorowe, rzeczowe*, dyplomy
*Uwaga!
Przyznanie nagród rzeczowych uzależnione jest od możliwości finansowych
organizatora!
10. JURY RUNDY

11.1. W skład Jury rundy wchodzą trzy osoby:
a)

Przedstawiciel GKC PZM jako Przewodniczący,

b)

Komandor Rundy,

c)

Sędzia Główny Rundy.

11.2. Przewodniczący Jury może w skład Jury powołać dodatkowo dwóch
specjalistów.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty
spowodowane przez uczestników, osoby trzecie i żywioły w trakcie trwania
imprezy. Za niepełnoletnich uczestników odpowiedzialność ponoszą ich
opiekunowie prawni.
12.2. Organizatorzy poszczególnych rund będą się posługiwać ustalonym przez
GKC PZM sposobem ewidencji zawodników oraz dokonywania obliczeń.
12.3. W trakcie trwania rundy organizator zobowiązany jest do podawania do
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wzoru testu z
prawidłowymi odpowiedziami.
12.4. W sprawach spornych decyzję podejmuje Jury rundy
12.5. Wszelka interpretacja regulaminu Młodzieżowego Konkursu Caravaningowego
należy do Głównej Komisji Caravaningu PZM.

Warszawa, grudzień 2020

Główna Komisja Caravaningu
Polskiego Związku Motorowego

Załącznik nr 1
Regulamin konkurencji
RAJD REKREACYJNO – SPORTOWY
1. Uczestnikami rajdu rekreacyjno-sportowego są zawodnicy uczestniczący w
rundzie, którzy zgłoszą się w punkcie startowym w miejscu i czasie
wyznaczonym przez organizatora.
2. Zawodnicy otrzymują na starcie kartę uczestnictwa rajdu i posługują się nią na
trasie. Karta jest dokumentem stanowiącym podstawę klasyfikacji zawodnika.
3. Trasa rajdu może być wyznaczona za pomocą:
a)
b)
c)
d)

opisu trasy - słownym, symbolicznym lub szkicowym,
planów lub map terenu z nakreśloną (opisaną) trasą,
znaków rozmieszczonych w terenie przez organizatora,
innych sposobów.

4. W wyznaczonych przez organizatora punktach trasy, każdy ze startujących w
rajdzie zawodników wykonuje samodzielnie zadania rekreacyjno-sportowe.
Organizator zapewnia wszystkim startującym jednakowe warunki i kryteria
wykonywania zadań. Wykonywanie zadań odbywa się w obecności dwóch
sędziów.
5. Zadania rekreacyjno-sportowe są określone w opracowanych przez
organizatora regulaminach, które zostają wywieszone w miejscu wykonywania
zadania.
6. Zawodnicy uczestniczący w rajdzie podlegają następującej punktacji:
a) za każde zadanie zawodnik może otrzymać od 0 pkt do 3 pkt,
b) w przypadku konkurencji nr 7 wykonywanej na czas zawodnik może
otrzymać od 0 pkt do 3 pkt zgodnie z regulaminem konkurencji. Limit
czasu określa organizator rundy.

Załącznik nr 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurencja
7
Pkt.

Czas
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konkurencja 6
Pkt.

konkurencja 5
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Klub

konkurencja 2
Pkt.

Imię i Nazwisko

konkurencja 1
Pkt.
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Podpis sędziego
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Konkurencja
7
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Podpis sędziego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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konkurencja 3
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Klub

konkurencja 2
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Imię i Nazwisko
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