Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM
KOMUNIKAT Nr 8/2020
GKSPiT PZM, po zasięgnięciu opinii od organizatorów imprez kalendarzowych w sezonie 2020, na
posiedzeniu w dniu 01 września 2020 roku (korzystając ze środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość) podjęła decyzje:
1. W sprawie klasyfikacji generalnych TPP, TMMP, TJnO, NSMP w sezonie 2020:
§1. W sezonie 2020 zostają odwołane klasyfikacje generalne (indywidualne, zespołowe, okręgowe)
Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski, Turystycznego Pucharu Polski oraz Pucharu Polski w
Turystycznej Jeździe na Orientację.
W związku z powyższym anulowane zostają wyniki dotychczas odbytych imprez.
Traci moc Decyzja nr 1/2020 o dofinansowaniu imprez w/wym. cykli w sezonie 2020 (nie dotyczy imprez
odbytych).

§2. W sezonie 2020 prowadzona będzie klasyfikacja generalna Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw
Polski, w skład której mogą wejść zaplanowane na 2 połowę 2020r. imprezy kalendarzowe Pucharu Polski w
Turystycznej Jeździe na Orientację, zorganizowane wg założeń Regulaminu NSMP.

§3. Ulega zmianie zapis Komunikatu 2/2020:
Było:
- Odbędzie się 12 rund eliminacyjnych NSMP, z których do klasyfikacji generalnej zaliczonych będzie max. 10
najlepszych wyników rund. Zawodnicy – organizatorzy imprez będą premiowani punktami handicapowymi (wg
pkt 5 Załącznika 5 do regulaminu NSMP).
Jest:
- Minimalna ilość imprez wymagana do przeprowadzenia klasyfikacji generalnej NSMP wynosi 5. Do klasyfikacji
generalnej NSMP zaliczone będą wyniki z wszystkich odbytych imprez minus dwa najsłabsze wyniki.
Zawodnikom, którzy uczestniczyli w organizacji imprez NSMP przysługują punkty handicapowe uzyskane za
najlepsze miejsce w jednej odbytej rundzie. (zmiana pkt 5.3 Załącznika 5 do regulaminu NSMP).

§4. Imprezy (rundy) NSMP muszą być przeprowadzane wg. zaleceń sanitarnych opublikowanych na stronie
internetowej PZM, zawierających m.in. wytyczne zasad dotyczących odpraw, publikowania wzorcówek, pracy
w biurze obliczeń, wydawania posiłków i ogłaszania wyników.
https://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/zalecenia_covid_gkspit_0109202_0.pdf

2. W sprawie organizacji szkoleń OSP w sezonie 2020:
§1.
Okręgi które zgłoszą potrzebę organizacji szkoleń OSP w celu przeszkolenia nowych Organizatorów Sportów
Popularnych lub podwyższeniu kwalifikacji (stopni OSP) muszą indywidualnie omówić szczegóły szkolenia z
przewodniczącą ds. szkoleń Moniką Jaworską. Zaleca się prowadzenie szkoleń on-line.
Pozostają w mocy ustalenia dotyczące uprawnień OSP zawarte w Komunikacie 5/2020 GKSPiT PZM.
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