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REGULAMIN
CARAVANINGOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU WARSZAWSKIEGO
PZM
NA ROK 2020
1. ORGANIZATOR
1.1.

Caravaningowe Mistrzostwa Okręgu Warszawskiego zleca Okręgowa
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki w Warszawie, (zwana dalej
OKSPiT). Zadanie to realizują kluby zrzeszone w Okręgu Warszawskim
PZM i pod nadzorem OKSPiT .

1.2

Do zadań OKSPiT należy ustalenie na dany rok liczby rund, ich terminów
oraz organizatorów.

2. PRZEBIEG MISTRZOSTW
2.1. Mistrzostwa składają się z rund, które odbywają się na imprezach
organizowanych przez kluby lub koła caravaningowe zrzeszone w Okręgu
Warszawskim PZM, na zlecenie OKSPiT.
2.2. Klub lub koło, któremu powierzono organizację rundy przedstawia OKSPiT
do zatwierdzenia program imprezy na 30 dni przed terminem rundy.
2.3 Po zakończeniu rundy organizator w ciągu 7-miu dni przekazuje wyniki
rundy do sekretariatu Zarządu Okręgowego PZM w Warszawie.
2.4 Organizator ma obowiązek ubezpieczyć imprezę od odpowiedzialności
cywilnej ( OC ).
3. CEL MISTRZOSTW
3.1. Celem mistrzostw jest wyłonienie najlepszego zawodnika oraz klubu.
3.2.Zawodnik udziałem w mistrzostwach przyczynia się do:
• popularyzacji zorganizowanych form turystyki caravaningowej,
• wpajania kultury motoryzacyjnej i kultury biwakowania,
• podnoszenia praktycznych umiejętności kierowania pojazdem
samochodowym , pojazdem z przyczepą oraz ich obsługą,
• doskonalenia i ugruntowania wiedzy o przepisach ruchu
drogowego, o udzielaniu pomocy przedlekarskiej oraz o regionie,
w którym odbywa się runda,
• praktycznego szkolenia organizatorów turystyki caravaningowej.

4. UCZESTNICTWO W MISTRZOSTWACH
4.1. Uczestnikami mistrzostw są indywidualni, pełnoletni zawodnicy, którzy
zgłoszą zgodnie z wymogami organizatora swój udział, a podczas rundy
mieszkają w przyczepie campingowej, samochodzie campingowym,
namiocie, domkach, pokojach.
5. ZGŁOSZENIE DO MISTRZOSTW
Zgłoszeniem do mistrzostw jest udział zawodnika w przynajmniej jednej
rundzie.
6. KLASYFIKACJA MISTRZOSTW
6.1. W ciągu miesiąca po zakończeniu ostatniej rundy powołana przez
OKSPiT komisja obliczeń, w oparciu o wyniki z poszczególnych rund
dokona podsumowania mistrzostw i ustali kolejność miejsc w
poszczególnych klasyfikacjach.
6.2. Do klasyfikacji indywidualnej Mistrzostw zalicza się
• sumę punktów zdobytych przez zawodnika w rundach.
• o kolejności zajętego miejsca w klasyfikacji indywidualnej decyduje
suma punktów zdobytych w rundach,w których brało się udział.
Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów,
• w przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje,
lepsze miejsce w zaliczonych rundach, następnie lepszy wynik testów
BRD, lub lepszy wynik wykonania zadania specjalnego(lepszy czas).
• Zawodnicy z największą ilością punktów otrzymają tytuły:
Caravaningowy Mistrz Okręgu Warszawskiego
Caravaningowy V-ce Mistrz Okręgu Warszawskiego
Caravaningowy II V-ce Mistrz Okręgu Warszawskiego
6.3. Klasyfikacja klubów.
O zajęciu miejsca w klasyfikacji klubowej decyduje suma punktów
uzyskanych przez trzech zawodników w rundach, w których klub osiągnął
najlepsze wyniki.
Zwycięzcą zostaje k lub który uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku równej liczby punktów o kolejności zajętego miejsca decyduje
większa ilość zawodników z danego klubu, sklasyfikowanych w
pierwszej dziesiątce mistrzostw, a następnie wyższe miejsce w
klasyfikacji indywidualnej.

7. NAGRODY REGULAMINOWE
7.1. Dla zawodnika:
- za miejsca od I do III - nagrody honorowe i dyplomy
7.2. Dla klubu:
- za miejsce od I do III - nagrody honorowe i dyplomy

8. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
8.1. Organizatorem rundy jest klub lub koło caravaningowe zrzeszone
w Okręgu Warszawskim PZM organizujące rundę pod nadzorem OKSPiT
8.2. W ramach rundy organizator ma obowiązek do zabezpieczenia załogom:
• miejsce na campingu lub polu namiotowym,
• możliwość zasilania energią elektryczną o mocy mim.0,7 kW,
• możliwość zapoznania się z regionem, w którym odbywa się impreza
8.2 Organizator rundy zobowiązany jest w terminie nie krótszym niż 45 dni
przed rundą rozesłać do Automobilklubów, Klubów i Kół komunikat w którym
winien określić:
a) nazwę organizatora i jego adres,
b) termin, miejsce i numer kolejny rozgrywanej rundy,
c) dane osobowe sztabu rundy oraz Jury,
d) warunki udziału w rundzie w tym termin i sposób zgłoszenia
e) wysokość opłat,
f) program imprezy, w tym planowane terminy konkurencji
regulaminowych rundy,
g) świadczenia organizatora,
h) inne informacje dla uczestników wg uznania organizatora,
i) dodatkowe wymogi bezpieczeństwa,
j) informacje o regionie.
k) konkursy przeprowadzane w ramach zlotu.
8.4. Konkurencjami regulaminowymi rundy są:
- 10 pytań testowych z wiedzy przepisów prawa o ruchu drogowym
zgodnie z kategorią "B”,
-5 pytań testowych z udzielania pomocy przedlekarskiej.
- 5 pytań znajomości regionu.
- pieszy rajd rekreacyjno-sportowy, podczas którego zawodnicy wykonują
7 zadań ( załącznik nr.1

Uwaga!
Jako pytania z prawa o ruchu drogowym stosuje się wyłącznie wiedzę z
przepisów prawa o ruchu drogowym zgodnie z kat. „B”.
Za poprawną odpowiedź z wiedzy na temat przepisów z prawa o ruchu
drogowym zgodnie z kategorią „B”, wiedzy przedlekarskiej, ora
znajomości regionu uznaje się zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi
przy danym pytaniu.
Pytania testowe muszą zawierać trzy propozycje odpowiedzi, z których
tylko jedna jest prawidłowa.
8.5.

W imieniu klubu występuje wyłącznie kierownik ekipy, którego nazwisko
i imię podane jest organizatorom przed rozpoczęciem mistrzostw.

8.6

W przypadku odwołania rundy, organizator zobowiązany jest na 7 dni
przed terminem rozpoczęcia mistrzostw do pisemnego powiadomienia
OKSPiT PZM oraz klubów zgłoszonych do uczestnictwa w rundzie.

9. PUNKTACJA ZAWODNIKÓW W RUNDZIE
•
•
•
•

Zawodnicy uczestniczący w rundzie podlegają następującej punktacji:
z pytań testowych z prawa o ruchu drogowym, - za każdą poprawną
odpowiedź 2 pkt.
z pytań testowych ze znajomości regionu, - za każdą poprawną odpowiedź
2 pkt.
z pytań testowych z udzielania pomocy przedlekarskiej, - za każdą
poprawną odpowiedź 2 pkt.
Rajd rekreacyjno-sportowy – za każdą konkurencję od 0 do 3 pkt.

10. KLASYFIKACJA RUNDY
10.1. Klasyfikacja zawodników
O kolejności zajętego miejsca w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma
punktów wyliczona wg pkt. 9. niniejszego regulaminu.
W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje
lepszy wynik (większa liczba punków) uzyskanych z testu z prawa o
ruchu drogowym, a następnie lepszy wynik w rajdzie rekreacyjnosportowym.
10.2 Klasyfikacja klubów .
a) punkty uzyskane wg pkt. 9 przez maksymalnie trzech zawodników
danego klubu, którzy brali udział w zawodach.
b) zwycięzcą zostaje klub, który uzyska największą liczbę punktów.

c) w przypadku równej ilości punktów o kolejności zajętego miejsca
decyduje większa ilość zawodników z danego klubu będących
w pierwszej dziesiątce. Warunkiem sklasyfikowania klubu jest
udział co najmniej jednego zawodnika z danego klubu we wszystkich
konkurencjach rundy.
11. NAGRODY REGULAMINOWE W RUNDZIE
11.1. Dla zawodnika:
- za miejsce od I do III - nagrody honorowe, rzeczowe
za miejsca IV do VI – dyplomy

–
–

11.2. Dla klubu:
- za miejsce od I do III - nagrody honorowe i dyplomy

Uwaga!
Przyznanie nagród rzeczowych uzależnione jest od możliwości finansowych
organizatora!
12. JURY RUNDY
12.1. Jury prowadzi nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych
rund Mistrzostw (zgodnie z obowiązującym w danym roku
regulaminem).
12.2. W skład Jury rundy wchodzą:
•
•
•
•

Przewodniczący – Przedstawiciel OKSPiT
Wiceprzewodniczący – Przedstawiciel klubu organizatora.
Sędzia główny.
Sekretarz – Kierownik Biura Obliczeń

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Organizatorzy poszczególnych rund posługiwać się będą ustalonym przez
OKSPiT sposobem ewidencji zawodników oraz dokonywania obliczeń.
13.2. W trakcie trwania rundy organizator zobowiązany jest do podawania do
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń prawidłowych
odpowiedzi wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych zakończonych
konkurencji.
13.3. Przewiduje się składanie wniosków do Komandora rundy o wyjaśnienie
wszelkich niejasności bezpośrednio po wywieszeniu nieoficjalnych
wyników rundy.

13.4. Protesty dotyczące wyników prowizorycznych mogą wnosić wyłącznie
kierownicy ekip w ciągu 60 minut od chwili ich ogłoszenia.
13.5. Protest musi być zgłoszony na piśmie do Komandora rundy i winna być
wniesiona kaucja w wysokości 100 zł. Brak wpłaty kaucji powoduje nie
rozpatrzenie protestu.
13.6. Protest podlega rozpatrzeniu przez Jury w czasie 1 godziny. Jury może
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające z udziałem osób trzecich.
13.7. W przypadku nie uznania przez Jury protestu, kaucja nie ulega zwrotowi.
13.8. Wyniki oficjalne zostaną ogłoszone w 60 minut po ogłoszeniu wyników
prowizorycznych.
13.9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty
spowodowane przez uczestników, osoby trzecie i żywioły w trakcie
trwania imprezy. Uczestnicy biorą udział w rundzie na własną
odpowiedzialność.
13.10. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są komunikaty organizatora
podane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
13.11. Zgłoszenie się zawodnika do startu w rundzie jest równoznaczne z
akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
13.12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Jury przy udziale
przewodniczącego Jury z głosem decydującym.
13.13. Wszelka interpretacja regulaminu Caravaningowych Mistrzostw Okręgu
Warszawskiego należy OKSPiT.

Warszawa, styczeń 2020
Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM
w Warszawie
Regulamin przyjęty przez OKSPiT PZM w Warszawie w dniu 13.02.2020 r.

Za zgodność:

Warszawie w dniu
Prezes
Zarządu Okręgowego PZM
w Warszawie
Maciej Szyndler

Załącznik nr 1
Regulamin konkurencji
PIESZY RAJD REKREACYJNO – SPORTOWY
1. Pieszy rajd rekreacyjno - sportowy polega na przejściu wyznaczonej trasy,
zapoznanie się z przyrodą i mijanymi obiektami, oraz wykonaniu zadań
wyznaczonych przez organizatora.
2. Uczestnikami pieszego rajdu rekreacyjno - sportowego są zawodnicy
uczestniczący w rundzie Caravaningowych Mistrzostw Okręgu
Warszawskiego, którzy zgłoszą się w punkcie startowym w miejscu i czasie
wyznaczonym przez organizatora.
3.Zawodnicy otrzymują na starcie kartę uczestnictwa rajdu i posługują się nią na
trasie. Karta ta jest dokumentem stanowiącym podstawę klasyfikacji.
4. Trasa rajdu może być wyznaczona za pomocą:
• opisu trasy - słownym, symbolicznym lub szkicowym,
• planów lub map terenu z nakreśloną (opisaną) trasą,
• znaków rozmieszczonych w terenie przez organizatora,
• innych sposobów.
5. 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
komisarzy organizatora.
6. Zadania rekreacyjno-sportowe są określone w opracowanych przez
organizatora regulaminach oraz wywieszone w miejscu wykonywania zadania.
7. Punktacja:
• za każde zadanie każdy zawodnik może otrzymać od 0 pkt do 3 pkt,
• 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.

KARTA WYNIKÓW
Pieszego Rajdu Rekreacyjno-Sportowego
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