REGULAMIN 72 ZLOTU GWIAZDZISTEGO POLICJI
1. RODZAJ I CEL IMPREZY
Policyjny Zlot Gwiaździsty jest imprezą motorowo-turystyczną o sportowym charakterze. Jej celem jest
zgromadzenie policjantów uprawiających sporty motorowe z wszystkich krajów na szczeblu
międzynarodowym, by dać im możliwość wymiany poglądów oraz aby promować wzajemne
porozumienie ponad granicami Unii Europejskiej oraz uczczenie 100 lecia powstania Policji Polskiej.
2. ORGANIZATORZY I IMPREZA
Decyzją Prezydium IPMC, 72 Policyjny Międzynarodowy Zlot Gwiaździsty odbędzie się w Opolu
/POLSKA w dniach od 06 do 10 sierpnia 2019 r.
Organizator:
STOWARZYSZENIE
MKMRP Region Śląsk Opolski
ul. Wschodnia 25
45-449 Opole
Tel. +48 693 438 840
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:
registration@ipmc.org
Strona internetowa:
www.zlotgwiazdzisty.pl
E-mail:
kontakt@zlotgwiazdzisty.pl
Dane konta bankowego:
Konto w EURO
IBAN: PL 92 1020 3668 0000 5902 0487 5615
SWIFT-BIC: BPKOPLPW
Konto w PLN
50 1020 3668 0000 5102 0487 5599

3. UCZESTNICY:
Do uczestnictwa z zlocie uprawnieni są wszyscy pracownicy policji, żandarmerii, straży celnej, wojsk
ochrony pogranicza, służby więziennej, żandarmerii wojskowej oraz członkowie stowarzyszeń
sportowych tych organizacji. To zestawienie nie wyklucza jednak innych organizacji, o ile w pełnieniu
powierzonej służby wypełniają te same zadania pod inną nazwą. Do uczestników zalicza się wszystkich
nominowanych kierowców, pasażerów i osoby towarzyszące.
4. DOKUMENTY I POJAZDY
Każdy kierowca musi posiadać wymagane dokumenty pojazdu, ważnego na terenie Polski prawo jazdy
i międzynarodowe ubezpieczenie. Dozwolone są wszystkie jedno- i dwuśladowe pojazdy motorowe,
które są dopuszczone do ruchu drogowego.
5. OZNAKOWANIE POJAZDÓW
Każdy pojazd powinien w trakcie trwania całej imprezy zostać opatrzony w przygotowany przez
organizatora numer startowy. W przypadku motocyklu, numer startowy powinien zostać umieszczony
w widocznym miejscu. W przypadku samochodów osobowych i busów, numer startowy powinien
znajdować się na frontowej i tylnej stronie pojazdu tak, aby nie ograniczał widoczności.
6. NOMINACJA I WPISOWE
Każdy uczestnik zlotu (kierowca, pasażer i osoba towarzysząca) musi złożyć osobną Karta Zgłoszenia
na Zlot dane osobowe . W tym celu należy czytelnie, poprawnie i kompletnie wypełnić formularz
Karty Zgłoszenia na Zlot dane osobowe i przesłać drogą mailową do 30 kwietnia 2019 r. na adres
registration@ipmc.org. Dokumenty rejestracji i pozostałe formularze można pobrać ze strony
internetowej www.zlotgwiazdzisty.pl i www.ipmc.org. Karta Zgłoszenia na Zlot dane osobowe
członków klubów/stowarzyszeń/urzędów można złożyć w formie listy.
Wpisowe wynosi:
-

za każdego kierowcę/pasażera
za każdą osobę towarzyszącą
za każdą drużynę

85,00 €
75,00 €
50,00 €

Wpisowe obejmuje:
- znaczek okolicznościowy (tylko dla kierowcy i pasażera, nie dla osób towarzyszących)
- bon na poczęstunek/napój
- wstęp na wieczór otwarcia wraz z kolacją (bez dodatkowych napojów)
- wstęp na wieczór zamknięcia wraz z kolacją (bez dodatkowych napojów)
- materiały informacyjne
Opłaty dla osób, które nie są zgłoszone ani jako kierowca, ani pasażer lub osoba towarzysząca
wynoszą:
- za poczęstunek i napój w czasie przyjazdu
10,00 €
- za wstęp na wieczór otwarcia
30,00 €
- za wstęp na wieczór zamknięcia
30,00 €
- znaczek okolicznościowy
15,00 €

Opłaty za wycieczki i pozostałe atrakcje
- rajd motocyklowy wraz z obiadem
- wycieczka do Wrocławia wraz z obiadem
- wycieczka do Krasiejowa, spływ kajakowy
- loty balonem na uwięzi (uzależnione od pogody)
- biesiada (na własny koszt, 1 l napoju gratis -piwo lub sok )
- Zwiedzanie miasta (kawa i ciasto)

30,00 €
45,00 €
45,00 €
30,00 €
5,00 €
15,00 €

Dzieci poniżej 10 roku życia są zwolnione z wpisowego (za wyjątkiem kosztów wycieczek i
pozostałych atrakcji).
Koszty zawodów sportowych:
» za każdego zgłoszonego uczestnika w kategorii samochodów osobowych
» za każdego zgłoszonego uczestnika w kategorii motocyklu

Euro 20,00
Euro 20,00

Powyższe kwoty należy przelać na konto podane w punkcie 2 niniejszej rozpiski do dnia 30 kwietnia
2019 r. Nie przyjmuje się płatności gotówką. Wpłacający pokrywa wszelkie opłaty bankowe.
Wymienione koszty, poza kosztami zgłoszenia drużyny, dotyczą jednej osoby. W przypadku rezygnacji,
wpisowe i opłaty nie podlegają zwrotowi ( decyzja zarządu IPMC)
7. START I META
Jako dowód przyjęcia zgłoszenia każdy uczestnik zlotu otrzyma kartę startową, na której należy
potwierdzić swoją lokalizację pieczątką miejscowego urzędu lub odpowiedniego klubu sportowego.
Kontrola na mecie znajduje się w punkcie kontrolnym zlotu (CWK Opole). Droga dojazdu jest
oznaczona drogowskazami IPMC. Meta: Ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole.
Godziny otwarcia na mecie:
Wtorek 06.08.2019 od 9.00 do 16.00. Dodatkowa godzina na rejestrację spóźnionych od 16.00 do
17.00.
8. PUNKTACJA
Uczestnicy, którzy dotrą na metę po godz. 16.00, otrzymają 2 punkty karne za każda minutę spóźnienia.
Uczestnicy, którzy dotrą po 17.00 na metę, zostaną wykluczeni z punktacji.
A) Punktacja indywidualnych odległości
Wszyscy uczestnicy, którzy dotrą na metę w wyznaczonym czasie, biorą udział klasyfikacji
indywidualnych odległości, które oblicza się wg następujących kryteriów: 1 km = 1 punkt.
Najkrótszy odcinek od miejsca startowego = lokalizacji klubu (w przypadku kierowców indywidualnych
= miejsce zamieszkania) aż do mety. Jako wyznacznik punktacji przyjmuje się trasy wyliczane na stronie
internetowej „maps.google.com“. Jeżeli aplikacja nie odnajduje wpisanego miejsca startowego,
uczestnik musi przyjąć za miejsce startowe lokalizację wyznaczoną najbliżej wpisanego miejsca przez
aplikację. W przypadku, gdy wśród laureatów przyjeżdżających z tej samej lokalizacji (karta startowa)
więcej niż trzech zawodników zdobędzie takie same ilości punktów, o wygranej zadecyduje los.

Kolejne punkty w punktacji indywidualnej
- Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych
- Osoba towarzysząca w samochodzie osobowym
- Kierowcy i pasażerowie motocyklu
- Osoba towarzysząca na motocyklu
- Kierowca busa
- Uczestnicy w autobusie
- Mundur lub kurtka klubowa lub kierowca motocykla
i pasażer w stroju motocyklowym

po 5 punktów
po 2 punkty
po 6 punktów
po 3 punkty
po 5 punktów
po 1 punkcie
po 5 dodatkowych punktów

Punkty karne:
Każde wykroczenie popełnione przez uczestnik i stwierdzone przez lokalną policję zostanie zgłoszone
organizatorowi. Za każde wykroczenie i pojazd, zarówno w kategorii indywidualnej, jak również
drużynowej, zostanie odjęte 20% puli zebranych punktów. Wszystkie wykroczenia zostaną przekazane
prezydium IPMC . Taka punktacja obejmuje wszystkich uczestników zlotu.
B) Punktacja drużynowych odległości
Jako podstawę do obliczeń punktów bierze się sumę punktów uczestników danej drużyny, którzy
rzeczywiście dotarli na miejsce. Karty startowe należy oddawać pojedynczo i osobiście. Zdobyte punkty
w klasyfikacji indywidualnej zostaną przejęte do punktacji drużynowej. Każdy komisariat lub klub może
powołać maksymalnie 2 drużyny. W takim wypadku jedna drużyna musi zostać sklasyfikowana w
kategorii SAMOCHODÓW OSOBOWYCH/BUSÓW a druga w kategorii MOTOCYKLÓW. Każda drużyna
powinna z osobna uregulować opłaty wpisowe wyznaczone dla drużyn.
Kategoria SAMOCHODÓW OSOBOWYCH/BUSÓW:
-

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria C
Kategoria D
Kategoria E

od 3 do 5 uczestników
od 6 do 10 uczestników
od 11 do 20 uczestników
od 21 do 35 uczestników
powyżej 35 uczestników

Kategoria MOTOCYKLI:
-

Kategoria F
Kategoria G
Kategoria H

od 3 do 5 uczestników
od 6 do 10 uczestników
powyżej 10 uczestników

C) Specjalne zawody sportów motorowych: 4. bieg w ramach Mistrzostw Europy IPMC
Przedmiotem tych zawodów jest slalom o sportowym charakterze dla AUTOMOBILI i turniej
zręcznościowy dla MOTOCYKLISTÓW. Punkty zdobyte w tych zawodach nie są wliczane do ogólnej
punktacji zlotu. Zawody odbywają się przy użyciu podstawionych pojazdów. Mapy tras zostaną
wcześniej udostępnione zgłoszonym uczestnikom wraz z kartami startowymi. Zgodnie z decyzją
prezydium IPMC, zgłoszenia w późniejszym terminie i przerejestrowania uczestników są niemożliwe.
Organizator dopuszcza do udziału w zawodach motocyklowych wyłącznie takich zawodników, którzy
posiadają odzież ochronną. Do udziału w poszczególnych zawodach 72
Policyjnego

Międzynarodowego Zlotu Gwiaździstego dopuszczeni są wyłącznie uczestnicy posiadający ważne
prawo jazdy obowiązujące w danych dyscyplinach. Wyłączeni z udziału są członkowie klubu
organizatora.
Uczestnicy Mistrzostw Europy IPMC muszą zostać mianowani do danej dyscypliny za pośrednictwem
odpowiedniego formularza nominacyjnego (punkt 6). Ważne, aby w przypadku tych osób wpisany
został osobisty numer IPMC. Jeżeli uczestnicy nie posiadają jeszcze takiego numeru, należy pozostawić
puste miejsce. Obowiązują wytyczne dotyczące Mistrzostw Europy IPMC.
9. WRĘCZENIE NAGRÓD ZWYCIĘZCOM
Wręczenia nagród odbędą się w następujących dniach:
a) Zlot Gwiaździsty: Wtorek, 06.08.2019 r. od godz. 19.00 w ramach uroczystości otwarcia:
b) 8 Mistrzostwa Europy IPMC, 4 bieg: piątek, 09.08.2019 r. od godz. 19.00 w ramach
uroczystości zamknięcia:
c) Wręczenia nagród 8 Mistrzostw Europy IPMC: piątek, 09.08.2019 r. od godz. 19.00 w ramach
uroczystości zamknięcia:
10.DELEGACI
Każdy komisariat, klub lub stowarzyszenie (o ile są członkami IPMC) biorący udział w zlocie, zakreśla
delegatów w odpowiedniej rubryce formularza osobną Karta Zgłoszenia na Zlot - dane osobowe .
Zgłoszenia odbywają się wg następującego klucza:
»
»
»

od 5 do 15 zgłoszonych uczestników: 1 delegat
od 16 do 30 zgłoszonych uczestników: 2 delegatów
powyżej 30 uczestników: 3 delegatów

Każdy kraj musi być reprezentowany przez przynajmniej jednego delegata. Zgodnie z art. 12 statutu
IPMC do KONGRESU DELEGATÓW zostaną dopuszczeni wyłącznie Delegaci, którzy zostaną zgłoszeni
Sekretarzowi Generalnemu IPMC najpóźniej na siedem tygodni przed kongresem.
11.DYSYPLINA
Wzorowe przestrzeganie wszystkich przepisów drogowych i udzielenie pomocy w nagłych wypadkach
należy do pierwszego i oczywistego obowiązku każdego uczestnika Policyjnego Zlotu Gwiaździstego.
12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy uczestnicy 72 Międzynarodowego Policyjnego Zlotu Gwiaździstego biorą udział na własną
odpowiedzialność. Organizator i wszystkie osoby zaangażowane w organizację zlotu nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju poniesione na ludziach i rzeczach w trakcie, jak
również po jego zakończeniu.
13.KOLEGIUM SĘDZIÓW
Nazwiska członków Kolegium Sędziów zostaną ogłoszone na mecie.
14.UBIÓR

Uczestnicy są proszeni o zakładanie mundurów (bez broni) w trakcie przyjazdu na metę i wszystkich
oficjalnych uroczystościach.
15.KAMPING
Uczestnicy sami dokonują rezerwacji. Informacje dotyczące dostępnych pól kampingowych zostaną
opublikowane na stronie internetowej: www.zlotgwiazdzisty.pl
16.HOTELE
Uczestnicy sami dokonują rezerwacji. Informacje dotyczące dostępnych hoteli i innych noclegów
zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.zlotgwiazdzisty.pl
17.WYŻYWIENIE
Zasadniczo każdy uczestnik zapewnia sobie wyżywienie we własnym zakresie (za wyjątkiem
wydarzeń wymienionych w punkcie 6).
18.WYCIECZKI
Centralnym miejscem odjazdów i przyjazdów planowanych wycieczek i rajdu motocyklowego jest
parking przed Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Pozostałe miejsca oferowanych
atrakcji (ewentualne loty balonem, zwiedzanie miasta) zostaną zakomunikowane odpowiednio
wcześniej.
19.REZERWACJA STOLIKA
Rezerwacja odbędzie się przy uwzględnieniu poszczególnych komisariatów, klubów i stowarzyszeń w
kolejności ich rejestracji.
20.ZASTRZEŻENIA
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub ogłoszenia decyzji, które będą
obowiązywały jako część niniejszego REGULAMINU ZLOTU . Wszyscy uczestnicy, w momencie
złożenia nominacji - zgłoszenia podporządkowują się wszystkim postanowieniom niniejszego
regulaminu..

Niniejszy Regulamin Zatwierdzam
Prezes MKM RP Region Śląsk Opolski
ing. Paweł Pawłowski

