ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА
МІЖНАРОДНИХ МОТОЗМАГАНЬ СЛУЖБ ПРАВОПОРЯДКУ І
СИЛОВИХ СТРУКТУР ПОЛЬСЬКОГО МОТОСОЮЗУ
"UNIFORM-MOTOR-RALLY"
м. ТОРУНЬ 23.09.2017 р.
Під патронатом маршалка Куявсько-Поморської воєводства та президента
міста Торунь

Польська Моторизаційна спілка, Окружна Рада у м. Бидгощ

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА

МІЖНАРОДНИХ МОТОЗМАГАНЬ СЛУЖБ ПРАВОПОРЯДКУ І СИЛОВИХ СТРУКТУР

"UNIFORM-MOTOR-RALLY"
м. ТОРУНЬ 23.09.2017 р.
за звання:
Індивідуального і командного
Міжнародного Моторизаційного чемпіона служб правопорядку та силових
структур
Польської моторизаційної спілки
а для кращої команди - спеціальний приз "Перехідний кубок"
наданий майстернею вітражів INTEK-ART з м.Торуня
1. ОРГАНІЗАТОР
- Mundurowy Klub Motorowy RP – ZARZĄD GŁÓWNY у співпраці з:
- Автомобілклуб Торуньський
- Окружною Радою ПМС у м. Бидгощ
Співорганізатори
-

MOSIR Toruń
Prezes AWIX OIL
Wydawnictwo Adam Marszałek
AUTO FRELIK Anna Frelik Sp. Komandytowa
RENAULT - PASIKOWSKI

2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ
Захід відбудеться 23.09.2017 р. у м. Торунь на паркінгах Мотоарени
Почесний комітет
1. Prezydent MKMRP – przewodniczący
2. Kapelan MKMRP
3. Ks. płk Mikołaj Hajduczenia
4. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
5. Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
6. Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu
7. Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Bydgoszczy
8. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy
9. Prezes OZDG w Bydgoszczy
10. Prezes Zarządu Woj. NSZZ Policjantów

11. Prezes Zarządu Woj. SE i R Policji w Bydgoszczy
12. Komendant Miejski Policji w Toruniu
13. Dowódca Garnizonu Toruń
14. Komendant Miejski PSP w Toruniu.
15. Dyrektor Aresztu Śledczego w Toruniu
16. Komendant Straży Miejskiej w Toruniu
17. Prezes Wydawnictwa „Adam Marszałek”
18. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu
19. Auto Frelik Anna Frelik Sp. kom.
20. Autoryzowany Partner Renault Tadeusz Pasikowski
21. Prezes Stowarzyszenia Awix Oil w Toruniu
22. Prezesi Automobilklubu Toruńskiego
4.
УЧАСТЬ –КВАЛІФІКАЦІЯ
a. учасником заходу може бути тільки один член однієї з наступних організацій:
• клуб або асоціація, що є членом Польської моторизаційної спілки;
• діючий або відставний офіцер правоохоронних органів (поліція, пожежна охорона,
військові, тюремна служба, муніципальна поліція і т.д.);
б. Кожен учасник повинен мати документ, що підтверджує приналежність до в/в асоціації
або органів;
в. кожен учасник повинен мати водійські права принаймні категорії B;
г. у день заходу обов’язковий наступний дрес-код: закрите взуття, довгі брюки, верхня
частина одягу з довгими рукавами та рукавиці, щоб захистити руки. Шоломи
забезпечує Організатор, але можна використовувати власні. Рекомендований польовий
стрій відповідних підрозділів правоохоронних органів;
д. проводитимуться індивідуальні та командні класифікації.
е. Кожен Регіон МКМРП, воєводська група IPA, закордонний клуб IPMC та IPA, а також
кожна воєводська структура служби або товариства може бути представлена 1 командою, що
складається з 2-3 учасників (результат команди - це результати двох кращих гравців
команди). Участь іншої кількості команд вимагає узгодження з організатором. Кожен
учасник Чемпіонату зобов'язаний олатити реєстраційний внесок в розмірі 60 злотих у день
проведення заходу в офісі конкурсу. Конкурс відбудеться 23 вересня 2017 року на
автостоянках стадіону "Моторена Спідвей" у м. Торуні. Офіс змагань буде
розташований у приміщенні Motoareny та AWIX OIL.
5.

КЕРІВНИЦТВО ЗАХОДУ
- Голова огркомітету
- Група спортивних суддів
- голова
- член
- член

- Юзеф Шидлінський

- Збігнєв Лігоцький
- Ян Норковський
- Наталія Лігоцька

Генеральний секретар
МКПО РП
ліц. I - 319/12
ліц. II - 02065

Директор змагань

Збігнєв Лігоцький

Асистент директора
Відповідальний за контакти з

Наталія Лігоцька

Ліцензія судді PZM I 319/12

Ліцензія судді PZM II 02065

учасниками з України
Заст. директора з організаційних
справ
Секретаріат змагань
Нерівник офісу змагань
Бюро змагань
Рерівник рахункової комісії

Ян Норковський
Вєслава Дагов
Януш Дагов
Ханна норковька
Матеуш Зедлер

Офіс змагань (перекладач)
Ірина Твердохліб
Директор спортивних проб
Ева Козловська
Керівник медичного забезпечення Павел Борковський
Кшиштоф
Яблонський
6. ПРОГРАМА ЗАХОДУ
СУБОТА 23.09.2017
830 – офіційне відкриття турніру, привітання гостей
900 – початок змагань
1500 – оголошення результатів, вручення кубків, урочисте закриття турніру
Змагання: (транспортні засоби для кваліфікаційних випробувань надає
організатор)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Випробування (quad)
Автовипробування (Sl)
Автовипробування (test stewarda)
Випробування (karting)
Випробування (Sh 1)
Dwa wyścigi kartingiem
Автовипробування (Sh 2)

*час закінчення може змінюватись (оголошення у день турніру)
7. ОЦІНЮВАННЯ
- отриманий час перераховується і вноситься як штрафні пункти
- за погане проходження визначеного маршруту або обходження стовпчика = ТАРИФ
(тариф – то 110% пунктів найповільнішого учасника даного випробування)
- збиття або пересунення стовпчика = 5 пунктів
- передчасний старт = 5 пунктів
- правильна затримка на фініші випробування - лінія між осями автомобіля
- перетин фінішної лінії приводить до нарахування 5 штрафних пунктів до часу
повного зупинення транспортного засобу на фініші.
- їздити заднім ходом на фініші заборонено і призведе до виключення
- якщо учасник у визначений час не з'являється на випробуванні, він виключається зі
змагань

8.

9.

СКАРГИ
Протести і скарги щодо порушення правил змагань можуть бути спрямовані на ім’я
директора (голови групи спортивних суддів - ГСС) виключно в письмовій формі,
протягом 30 хвилин після публікації попередніх результатів.
Протести щодо підсумкової класифікації та колективні скарги розглядатись не будуть.
До протесту додається депозит в еквіваленті суми трьох реєстраційних внесків.
Депозит повертається, якщо протест буде задоволений. Протест буде розглянутий
ГСС.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
кожен учасник повинен заповнити заяву та оплати реєстраційний внесок у
розмірі 60 злотих за учасника (приймаємо заяви в електронному вигляді) або поштою
за адресою: 87-100 Toruń, ul. Jodłowa
- організатор залишає за собою право змінювати час і тип випробувань у програмі
змагань у зв’язку з великою кількістю учасників або виникненням інших
незалежних від організатора обставин
- будь-які зміни і правила, не передбачені даним Положенням, будуть оголошені в
повідомленнях у день проведення заходу
- схеми кваліфікаційних випробувань будуть розміщені з дозволу ГСС на інформаційній
дошці перед початком змагань

Опрацював: Збігнєв Лігоцький

Директор змагань
Збігнєв Лігоцький
Ліцензія автомобільного спорту
I - 319/12

