REGULAMIN
KONKURSU NA CARAVANINGOWĄ ZAŁOGĘ
ROKU 2020 OKRĘGU WARSZAWSKIEGO PZM
Wstęp
Z uwagi na specyficzny charakter turystyki caravaningowej niniejszy „Regulamin” premiuje przede
wszystkim aktywność załóg caravaningowych bez uwzględnienia osiągnięć w klubach oraz bez
podkreślenia osiągnięć w innych formach działalności motoryzacyjnej w ramach PZM, PTTK, itp.
Załoga to uczestnicy zlotu, którzy przyjechali samochodem z przyczepą, kamperem lub
z namiotem w liczbie nie przekraczającej pięć osób.
I.

ZASADY ORGANIZACYJNE.
1. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i
Turystyki Polskiego Związku Motorowego w Warszawie ( w skrócie będziemy mówić
OKSPiT PZM w Warszawie).
2. Celem Konkursu jest aktywizacja załóg caravaningowych zorganizowanych w
klubach zrzeszonych w ramach Okręgu Warszawskiego PZM.
3.

O tytuł Caravaningowej Załogi Roku 2020 Okręgu Warszawskiego PZM ubiegają się
przedstawiciele załóg caravaningowych (o stałym składzie) zgłoszonych do Konkursu.

4. Konkurs trwa od dnia 16 listopada roku poprzedzającego do dnia 15 listopada roku
konkursowego.
Ocenie podlega działalność caravaningowa załóg z tego okresu.
Bieżąca informacja dotycząca klasyfikacji Konkursu jest umieszczona w internecie na stronie
ZO PZM Warszawa .
5. Zainteresowane Konkursem załogi, począwszy od pierwszego kwartału roku konkursowego na
bieżąco winny przekazywać do Okręgu przez swojego przedstawiciela informacje o odbytych
zlotach i miejscach w nich zajętych.
6. Do dnia 20 listopada danego roku konkursowego zainteresowani mają czas na zweryfikowanie
wyników zamieszczonych w internecie na stronie ZO PZM Warszawa.
7. Dnia 30 listopada wyniki znajdujące się w internecie na stronie ZO PZM Warszawa, stają się
ostateczną klasyfikacją Konkursu.
8. Ostateczną klasyfikację Konkursu zatwierdza OKSPiT PZM w Warszawie na posiedzeniu w
grudniu roku rozliczeniowego.
9. Za zdobycie :
a) pierwszego miejsca Caravaningowa Załoga Roku 2020 Okręgu Warszawskiego PZM
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otrzymuje imienną plakietę z nazwiskiem jej kierowcy,
b) za miejsca 2 i 3 – załogi otrzymują plakietki z podaniem nazwiska kierowcy oraz z numerem
kolejnego zdobytego w Konkursie miejsca.
Wyróżnione oraz pozostałe sklasyfikowane załogi, określone nazwiskiem kierowcy wg kolejności
zdobytych w konkursie miejsc wraz z wymienieniem nazwy Klubu i wyszczególnieniem liczby
zdobytych punktów, zostaną w postaci list przekazane klubom w celu rozpropagowania wśród
członków klubów.
10. Podstawą do naliczania punktów jest udział w imprezach caravaningowych,
znajdujących się w kalendarzu PZM, zatwierdzonym przez Komisję Caravaningu
i Campingu PZM oraz w kalendarzach Zarządów Okręgowych PZM.
11. Do prowadzenia Konkursu upoważniony jest przedstawiciel OKSPiT PZM w Warszawie,
który ma prawo sprawdzenia danych uczestników Konkursu.
I I.

PU N K TAC JA
1. a) udział w Caravaningowych Mistrzostwach Polski PZM …...................... … 50pkt
b) udział w imprezie organizowanej w dowolnym okręgu PZM ….......................30pkt
c) udział w imprezie zagranicznej . ....................................................................... 30 pkt
2. a) Za zdobycie miejsc w rundach CMP PZM dolicza się załodze za miejsca:
- I – ……………………..............................................................................
30pkt
- II – …………………................................................................................
20 pkt
- III – …………………… ............................................................................ 10 pkt
b) Za zajęcie najlepszych miejsc wśród przedstawicieli Okręgu Warszawskiego
PZM w rundach CMP oraz w Caravaningowych Mistrzostwach Okręgu Warszawskiego
PZM dolicza się załodze za miejsce:
- I- …………………. ...............................................................................
15 pkt
- II ………………….. ..............................................................................
10 pkt
- III …………………. .............................................................................
5 pkt
3.

Punkty uzyskiwane przez stałych członków załogi za otrzymane w roku konkursowym
Odznaki Turysty Caravaningowego:
a) wilczka-młodzieżowa... 5 pkt. d) złota ................................. 25 pkt
b) brązowa ..................... 15 pkt.
e) złota z kompasem ............ 50 pkt
c) srebrna ....................... 20 pkt.
f) złota z wawrzynem ....... 100 pkt

U W A G A : - interpretacja niniejszego Regulaminu należy do OKSPiT PZM w Warszawie.
- przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują stopnie zdobytych
odznak.
Regulamin przyjęty przez OKSPiT PZM w Warszawie w dniu 13.02.2020 r.
Za zgodność:
Prezes
Zarządu Okręgowego PZM
w Warszawie
Maciej Szyndler
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