
                                             REGULAMIN UCZESTNICTWA
                        73. Międzynarodowego Zlotu Gwiaździstego Policji
                                   Zielonka 08.08.2023 -- 12.08.2023
                                            

1. CHARAKTER I CEL IMPREZY.
Zlot policyjny jest imprezą motorowo-turystyczną o charakterze sportowym. Jego celem jest 
zacieśnienie więzów na poziomie międzynarodowym pomiędzy policjantami ze wszystkich krajów 
uprawiającymi sporty motorowe, umożliwienie im wymiany poglądów oraz wspomaganie 
transgranicznych przyjaźni i wzajemnego porozumienia.

2. ORGANIZATOR I IMPREZA.
Decyzją Prezydium IPMC uchwaloną na zgromadzeniu delegatów w dniu 06 listopada 2021 roku 73. 
Zlot Policyjny odbędzie się w dniach 08-12 sierpnia 2023 roku w miastach Zielonka, Ossów, Warszawa
oraz w Czerwony Bór w Polsce.
Organizator:
- Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej Region Mazowsze.
- Automobilklub Polski.
- Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacyjne „Pamięć”
-Grom Group

tel. +48 606299966
e-mail: mkmrpmazowsze@gmail.com

Informacje ogólne:
Rejestracja: registracion@ipmc.org
Strona internetowa: www.ipmczlot.pl

Konto bankowe:
Beneficjent: Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacjne „Pamięć”
Adres beneficjenta: Polska 05-230 Kobyłka ul. Załuskiego 87
Nazwa banku: mBank S. A.
Polska 00-850 Warszawa ul. Prosta 18
IBAN: PL 57 1140 2004 0000 3112 1804 4487
PLN 49 1140 2004 0000 3402 7949 0914

3. UCZESTNICY.

Do uczestnictwa w zlocie uprawnieni są wszyscy pracownicy policji, żandarmerii, straży celnej, wojsk 
ochrony pogranicza, służby więziennej oraz członkowie stowarzyszeń sportowych tych organizacji. Ta 
lista nie wyklucza jednak innych organizacji, o ile w pełni powierzonej służby wypełniają te same 
zadania pod inną nazwą. Do uczestników zalicza się wszystkich nominowanych kierowców, pasażerów
oraz osoby towarzyszące.
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4. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI I POJAZDÓW.
Każdy kierowca musi posiadać wymagane ważne dokumenty pojazdu, prawo jazdy i międzynarodowe 
ubezpieczenie. Dozwolone są wszystkie jedno i wielośladowe pojazdy motorowe, które są 
dopuszczone do ruchu drogowego
.
5. OZNAKOWANIE POJAZDÓW.
Każdy pojazd powinien w trakcie trwania całej imprezy zostać oznaczony przygotowanym przez 
organizatora numerem startowym. W przypadku motocykli numer startowy powinien zostać 
umieszczony w widocznym miejscu. W przypadku samochodów osobowych i busów numer startowy 
powinien znajdować się na przodzie i tyle pojazdu tak, aby nie ograniczał widoczności.

6. ZGŁOSZENIE I OPŁATY ZA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA.
Każdy uczestnik (kierowca, współkierowca i osoba towarzysząca) powinna złożyć kwestionariusz 
zgłoszenia. W tym celu należy czytelnie, poprawnie i kompletnie wypełnić kwestionariusz i przesłać 
drogą mailową do 15 kwietnia 2023 roku na adres : registracion@ipmc.org
Dokumenty rejestracji i pozostałe formularze można pobrać ze strony: ipmczlot.pl i www.ipmc.org 
Zgłoszenia członków klubów/stowarzyszeń/ drużyn należy złożyć na jednej liście.
Opłata za zgłoszenie:
--Kierowca/współkierowca           85,00 EUR
--Osoba towarzysząca                   75,00 EUR
--Drużyna                                      50,00 EUR

Opłata za zgłoszenie obejmuje:
--Plakietkę okolicznościową (tylko dla kierowcy i pasażera, osobą towarzyszącym nie przysługuję).
--Bon na poczęstunek i napój po przyjeździe.
--Bilet wstępu na wieczór z okazji otwarcia imprezy (posiłek i woda mineralna).
--Bilet wstępu na wieczór z okazji zamknięcia imprezy (posiłek i woda mineralna).
--Prezent.
--Broszurę z programami.
Opłaty dla osób, które nie są zarejestrowane ani jako kierowca, ani współkierowca lub osoba 
towarzysząca:
--Poczęstunek i napój po przyjeździe                                                                                        10,00 EUR
--Bilet wstępu na wieczór z okazji otwarcia imprezy (posiłek i woda mineralna)                    30,00 EUR
--Bilet wstępu na wieczór z okazji zamknięcia imprezy (posiłek i woda mineralna)       30,00 EUR
--Plakietka.                                                                                                                                15,00EUR
Opłaty za wycieczki i inne opłaty.
--Rajd motocyklowy z piknikiem ( z możliwością udziału w zawodach strzeleckich).  35,00 EUR          
--Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem, w tym transport autokarem i obiad.             30,00 EUR
  (minimalna ilość uczestników 20 osób)                                                                                      
--Zawody strzeleckie, transport autokarem oraz piknik.                                                  50,00 EUR          
--Osoba towarzysząca w zawodach strzeleckich, transport autokarem i piknik.              15,00 EUR
  ( minimalna ilość uczestników 20 osób)                                         
--Zawody w bowlingu                                                                                                       15,00 EUR

Dzieci do 12 lat są zwolnione z opłaty startowej ( z wyjątkiem wycieczek i innych opłat)
Jeżeli nie będzie minimalnej ilości uczestników to opłaty zostaną zwrócone.
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Opłaty za zawody moto sportowe.
--za każdego zarejestrowanego uczestnika, samochód                          20.00 EUR
–za każdego zarejestrowanego uczestnika, motocykl                            20.00 EUR

Kwoty te należy najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku przelać na konto bankowe podane w punkcie 2. 
regulaminu. Nie ma możliwości dokonywania opłat gotówką. Ewentualne koszty operacji bankowych 
ponosi uczestnik. Wspomniane ceny za wyjątkiem rejestracji drużyny, dotyczą jednej osoby. W 
przypadku rezygnacji organizator nie ma możliwości zwrotu opłaty/opłat za uczestnictwo.

- start i meta.
Jako dowód przyjęcia zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma kartę startową, którą należy potwierdzić 
pieczątką miejscowego urzędu lub odpowiedniego klubu sportowego.
Kontrola na mecie odbędzie się w Sali u Artur 05-220 Zielonka ul. Poniatowskiego 62.
Godziny otwarcia punktu mety:
Rejestracja przybywających na metę będzie maiła miejsce 8 sierpnia 2023 roku, we wtorek, w 
godzinach 9.00–16.00. Rejestracja będzie mogła być przedłużona w godzinach 16.00–17.00.

7. PUNKTACJA.
Uczestnicy, którzy dotrą na metę po godzinie 16.00 otrzymają 2 punkty karne za każdą minutę 
spóźnienia. Uczestnicy, którzy dotrą na metę po 17.00 zostaną wykluczeni z punktacji.
A) Punktacja indywidualna odległości.
Wszyscy uczestnicy, którzy dotrą na metę w wyznaczonym czasie, biorą udział w klasyfikacji 
indywidualnych odległości, które oblicza się wg następujących kryteriów: 1 km = 1 punkt. Należy 
uwzględnić najkrótszą trasę od miejsca zamieszkania/siedziby klubu do mety. Podstawą punktacji jest 
trasa wyznaczona według programu internetowego „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 zwycięzców przyjeżdżających z 
tej samej lokalizacji (karta startowa) więcej niż trzech zawodników zdobędzie takie same ilości 
punktów, o kolejności zwycięzców zadecyduje losowanie.
Kolejny punkt w punktacji indywidualnej.
--Kierowcy i współkierowcy samochodów osobowych                                    po 5punktów
--Osoba towarzysząca w samochodzie                                                              po 2 punkty
--Kierowca i współkierowca motocykli                                                            po 6 punktów
--Osoba towarzysząca na motocyklu                                                                 po 3 punkty
--Kierowca autobusu                                                                                          po 5 punktów
--Uczestnicy w autobusie                                                                                   po 1 punkcie
--Mundur lub kurtka klubowa kierowcy i współkierowcy motocykla               po 5 punktów
Punkty karne:
Każde wykroczenie popełnione przez uczestnika i stwierdzone przez lokalną policję będzie 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 Wykonawczemu IPMC. Taka punktacja obejmuje wszystkich uczestników.
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 przyjęte do punktacji drużynowej. Każdy wydział lub 
klub może wystawić maksymalnie dwie drużyny. W takim wypadku jedna drużyna musi zostać 



sklasyfikowana w kategorii samochodów osobowych/busów a druga w kategorii motocykli. Każda 
drużyna powinna osobno uregulować opłaty wpisowe wyznaczone dla drużyn.

Kategoria. SAMOCHÓD OSOBOWY/AUTOBUS.
--kategoria A         3-5 uczestników
--kategoria B          6-10 uczestników
--kategoria C          11-20 uczestników
--kategoria D          21-35 uczestników
--kategoria E           ponad 35 uczestników
Kategoria. MOTOCYKL
--kategoria F            3-5 uczestników
--kategoria G            6-10 uczestników
--kategoria H             ponad 10 uczestników
C) Specjalne zawody sportów motorowych;
 Mistrzostw Europy IPMC.
Zręcznościowy wyścig slalomowy w kategoriach samochodów i motocykli. Punkty zdobyte w tych 
zawodach nie są wliczane do ogólnej punktacji zlotu. Zawody odbywają się przy użyciu pojazdów 
zapewnionych przez organizatora. Zadania odnośnie każdej kategorii i mapy tras zostaną udostępnione 
zgłoszonym uczestnikom z wyprzedzeniem. Zgodnie z decyzją Prezydium IPMC zgłoszenia w 
późniejszym terminie i przerejestrowania uczestników nie są możliwe.
Organizator dopuszcza do udziału w zawodach motocyklowych wyłącznie takich zawodników, którzy 
posiadają odzież ochronną. Do udziału w poszczególnych zawodach VII Rajdu Policji dopuszczeni są 
wyłącznie uczestnicy posiadający ważne prawo jazdy obowiązujące w danych dyscyplinach, z udziału 
wykluczeni 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 indywidualny numer IPMC. Jeżeli uczestnicy nie posiadają jeszcze takiego numeru, należy 
pozostawić puste miejsce. Obowiązują wytyczne dotyczące Mistrzostw Europy IPMC.

8. WRĘCZENIE NAGRÓD ZWYCIĘZCOM.
Uroczystości wręczenia nagród odbędą się w następujących dniach:
a) Zlot Gwiaździsty: 08 sierpnia 2023 roku godzina 19.00, w ramach uroczystości otwierającej.
b) Zawody strzeleckie: 09 sierpnia 2023 roku, po zakończeniu zawodów.
c) Zawody w bowlingu: 10 sierpnia 2023 roku, po zakończeniu zawodów.
d) 9. Mistrzostwa Europy IPMC: 11 sierpnia 2023 roku od godziny 19.00, w ramach uroczystości 
kończącej zlot.

9. DELEGACI.
Każda uczestnicząca drużyna, klub lub związek (jeżeli są członkami IPMC) powinni wyznaczyć 
swoich delegatów w odpowiedniej rubryce formularza zgłoszeniowego. Wymagania określające liczbę 
delegatów:
– na 5-15 zgłoszonych uczestników: 1 delegat
--na 16-30 zgłoszonych uczestników: 2 delegatów
– na ponad 30 uczestników: 3 delegatów.
Każdy kraj powinien być reprezentowany przez co najmniej jednego delegata. Zgodnie z artykułem 12 
Regulaminu IPMC w kongresie delegatów mogą wziąć udział tylko ci delegaci, którzy zostali na co 
najmniej siedem tygodni przed kongresem delegatów zgłoszeni sekretarzowi generalnemu IPMC.



10. DYSCYPLINA PROWADZENIA POJAZDÓW.
Wzorowe przestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pomocy w sytuacjach
zagrożenia jest dla wszystkich uczestników obowiązkiem priorytetowym i oczywistym.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Wszyscy uczestnicy 73. Międzynarodowego Zlotu Gwiaździstego Policji jeżdżą na własną 
odpowiedzialność pod każdym względem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
osobowe i majątkowe wszelkiego rodzaju przed, w trakcie i po zlocie wobec siebie i osób 
odpowiedzialnych za organizację zlotu.

12. KOLEGIUM SĘDZIÓW.
Nazwiska członków Kolegium sędziów zostaną ogłoszone na mecie.

13. UBRANIE.
Uczestnicy są proszeni o to, aby w trakcie przyjazdu na metę i na wszystkich oficjalnych 
uroczystościach nosili mundury ( bez broni).

14. KAMPING.
W Warszawie jest kilka kampingów.

15. HOTELE.
Noclegi oferowane przez organizatorów do końca okresu rejestracji ( 15 kwietnia 2023 roku) mogą być
rezerwowane ze zniżką po podaniu hasła IPMC. Rezerwacji miejsc noclegowych powinni dokonać 
sami uczestnicy.

16. Katering.
Uczestnicy sami sobie zapewniają wyżywienie ( wyjątek pkt 6 regulaminu)

17. Wycieczki.
Centralnym punktem wyjazdu i przyjazdu planowanych wycieczek oraz rajdu motocyklowego jest: 
Sala u Artura 05-220 Zielonka ul. Poniatowskiego 62, inne lokalizacje zostaną ogłoszone z 
odpowiednim wyprzedzeniem.
Wycieczka autokarowa do Warszawy odbędzie się w przypadku zgłoszenia się minimum 20 
uczestników. Jeżeli nie zostanie zgłoszona minimalna ilość uczestników, opłata za wycieczkę zostanie 
zwrócona wpłacającemu.

18. Rezerwacje przy stolikach.
Rezerwacje będą dokonywane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem każdego klubu i 
stowarzyszenia.

19. Rezerwacje.
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie lub wydania przepisów 
wykonawczych, które wówczas obowiązują w ramach Regulaminu. Wraz z udziałem zawodnika w 
zlocie akceptuje on wszystkie postanowienia Regulaminu. 


