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BALÁZS WEINGARTNER

Vorstandsvorsitzender-Geschäftsführer
HUMDA Magyar Autó-Motorsport
és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.

Kedves Résztvevők!
Kereken 30 év telt el azóta, hogy Magyarország 1992ben Budapesten először szervezhetett Nemzetközi
Rendőrségi Csillagtúrát, miután 1991-ben csatlakozott
az INTERNATIONAL POLICE MOTOR CORPORATION szervezethez. Ezt követően még kettő alkalommal, 1999-ben szintén Budapesten, majd 2010-ben
Debrecenben volt lehetőségünk e rangos esemény házigazda szerepét betölteni.
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy 2022. szeptember 6.
és 10. között ismét Magyarország rendezheti meg a
soron következő 73. Nemzetközi Rendőrségi Csillagtúrát.
Ez alkalommal azonban talán minden eddiginél látványosabb helyszínt biztosítunk a Rally számára.
A rendezvénynek otthont adó - Veszprém és Balatonfüred - városok Magyarország egyik legszebb táján helyezkednek el, mi több, 2023-ban pont e régió,
Veszprém-Balaton lesz Európa kulturális fővárosa, köszönhetően történelmi múltjának, földrajzi fekvésének
és turisztikai nevezetességeinek.
A 73. Nemzetközi Rendőrségi Csillagtúra és verseny
szervezésével megbízott HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.
vezetőjeként biztosíthatom Önöket arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a pandémia

következményeként elmaradt 2020-21. évi Nemzetközi Rendőrségi Csillagtúrákat méltóképpen kárpótoljuk.
A magyar csapat tagjai kitüntető és megtisztelő fogadtatásról, felejthetetlen élményekről, számoltak be az
elmúlt találkozókat és versenyeket követően. Küldetésünk, hogy a 73. Nemzetközi Rendőrségi Csillagtúra
elteltével ugyanilyen benyomásokkal intsen búcsút
minden résztvevő!
Köszönöm Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak,
Papp Károly belbiztonsági államtitkár úrnak, Dr. Hatala József ny. r. altábornagy úrnak, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, valamint a Magyar Autóklub elnökének, Porga Gyula és dr. Bóka István polgármester
uraknak, hogy a legnagyobb fokú támogatásukról biztosítottak a magyarországi verseny megrendezésével
kapcsolatban.
Köszönöm az IPMC elnökségének a megtisztelő lehetőséget és belénk vetett bizalmat, egyúttal szeretném
megköszönni minden rendőr és rendvédelmi dolgozó
nélkülözhetetlen munkáját, szolgálatát, melyet a bűnmegelőzésért, valamint a közlekedéskultúra fejlesztéséért, a közlekedésbiztonság javításáért végeznek.
Tisztelettel:
Weingartner Balázs
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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Résztvevők!

THOMAS MEIER
Elnök IPMC

Kedves Csillagtúrázók!
A 73. Nemzetközi Rendőrségi Csillagtúra első alkalommal Magyarország legszebb üdülőterületére, a Balatonhoz vezet.
Miután az elmúlt két évben a járvány áldozatául esett
a Rendőrségi Csillagtúra, nagyon hálás vagyok a szervezőknek, a HRE Budapestnek és a HUMDA-nak,
valamint Veszprém és Balatonfüred városok képviselőinek, azon bátor döntésükért, hogy ezt a Rendőrségi
Csillagtúrát ebben az időpontban megszervezik.
A szervezők változatos és érdekes programokat kínálnak nekünk, beleértve egy új programpontot, a Poker
Run-t. 2023-ban Veszprémet választották meg Európa Kulturális Fővárosává. Itt számos kulturális esemény vár ránk. Balatonfüred a Balaton északi partján
fekszik, gyógyforrásairól és modern turisztikai infrastruktúrájáról ismert.
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A szervezők gőzerővel dolgoznak azon, hogy megvalósítsák azon céljaikat, hogy egy sikeres Rendőrségi
Csillagtúrát mutassanak be nekünk.
Végre az első pontszerző futamokkal vághatunk neki
a 9. IPMC Európa-bajnokságnak. Egy Veszprém melletti reptér területén első ízben mutatkozik be a 25 év
alattiak „ifi” korcsoportjának pontszerző futama.
Már a helyszínen meggyőződhettem arról, hogy minden érintett szívét-lelkét beleadva dolgozik az ügyön.
Remélem, hogy ezt az erőfeszítést az IPMC-család
nagymértékű visszajelzése fogja megjutalmazni, és
számos Csillagtúrázó fogja megtalálni az utat a Balatonhoz.
Már nagyon várom, hogy szeptemberben újra találkozzunk!

Egyszer, ha alkalom adódik rá, talán összerendezem
azon funkcióim listáját, melyeket azért tölthettem be,
mert az adott területhez az érdeklődésem mellé tehettem a tapasztalataimat és nem utolsó sorban a
lelkesedésemet. Ez jellemezte anno az INTERNATIONAL POLICE MOTOR CORPORATION - hoz (IPMC)
kapcsolódó Motorsport Szakosztályt működtető Hungária Rendőregyletben betöltött szerepvállalásomat is.
Akkor és ma is fontosnak érzem az általuk megtestesített értékeket, sőt azok talán újabb aspektusból is
felértékelődtek számomra.
Közel egy évtizede a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
elnökeként irányítom a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtását, melynek sikeréhez olyan újszerű
látásmódot kell képviselnem, ami nem hagyatkozik a
kész információk átadásának kizárólagosságára. Ennek fontos alkotó elemei a jól működő közösségek.
A korunkra jellemző digitális fejlődés áldásos hatásai
mellett mára szinte korosztálytól függetlenül szeparálódunk el egymástól. A fiatalok esetében ez kifejezetten kockázatos, hiszen szinte észrevétlenül növeli az
elkövetővé, illetve áldozattá válás esélyeit.
Azok a szervezetek, melyek megtanítanak uralni a
lóerőket, megtanítanak felelős döntéseket hozni, hozzásegítenek ahhoz, hogy felelősségteljesen vegyünk
részt a közlekedésben, és ezt a Magyar Autóklub
elnökeként nagyra értékelem. Ha emellett figyelmet
fordítanak arra, hogy közösségeket formáljanak, azt a
bűnmegelőzés szempontjából méltányolom. Így mindig
örömmel támogattam, és támogatom a kapcsolódó
nemzetközi szervezet találkozóinak szervezését, melyek még magasabb szinten reprezentálják fenti értékeket. Tettem ezt beosztottként és országos rendőri
vezetőként egyaránt.
1992-óta három alkalommal Magyarország adott otthont az eseménynek, mely jelentős kihívást jelentett,
de sikerült máig emlékezetes rendezvénnyel tisztelegni a szervezet célkitűzései előtt. Hiszem, hogy ez is
hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetközi képviselet újra
bizalommal fordul felénk, és megtiszteli hazánkat a
73. IPMC Rally lebonyolításával, melynek szervezését
ezúttal a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld
Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. vállalta, melynek
törekvései sokban megegyeznek a fenti értékekkel.
Kívánok nekik sikeres szervező munkát, hiszen ez
azt fogja jelenteni, hogy a résztvevők a tapasztalatok

DR. JÓZSEF HATALA
Elnök
Magyar Autóklub

mellett barátokkal, közös élményekkel gazdagodnak,
melyek évek múltán, és határainkon túl is összekötik
őket. Erősödik elkötelezettségük a biztonságért való
munkálkodás területén, legyen szó közlekedésről, vagy
az élet más területéről!
Valamennyi résztvevőnek kívánok eredményes, és biztonságos versenyzést, emlékezetes pillanatokat!
Tisztelettel:
Dr. Hatala József
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KÖSZÖNTŐ

PORGA GYULA
Tisztelt Résztvevők!
Kedves Vendégeink!
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy vendégül láthatjuk Veszprémben, A királynék városában a 73.
Nemzetközi Rendőrségi Csillagtúra résztvevőit! Most,
amikor az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre készülünk igyekszünk minden vendégünknek megmutatni a hazai kultúrát és a veszprémi hagyományokat.
Bízunk benne, hogy a hozzánk érkező vendégek személyesen is meggyőződnek majd arról, hogy méltók
vagyunk a cím viselésére és Veszprém az egyik legszebb magyar város.

Polgármester – Veszprém

Veszprém nagy várakozással tekint a Rendőrségi Csillagtúrára, amely ismét közelebb hozza egymáshoz országainkat és kultúránkat.
Ez a nagy hagyományokkal rendelkező, különleges
esemény messze túlmutat rendőreinek nemes versengésén és barátságán: erős kapoccsá vált az évek során
nemzeteink között, közösséget épít
A lenyűgöző, ezeresztendős Veszprém csodálatos természeti környezetben fogadja a 2022. évi Rendőrségi
Csillagtúra versenyzőit. A Bakony és a Balaton ölelésében látnivalók sokaságával várjuk kedves vendégeinket. És persze a legendás magyar vendégszeretet
megnyilvánulásaival, amelyek emlékezetessé teszik
mindannyiunk számára ezeket a mozgalmas napokat.
Kívánok minden kedves résztvevőnek nagyszerű, kihívásokban és eredményekben gazdag 73. Nemzetközi
Rendőrségi Csillagtúrát és balesetmentes versenyzést!
Kérem, őrizzék meg jó emlékezetükben Veszprémet,
a Bakony és a Balaton szemet gyönyörködtető tájait,
valamint a helyi embereket, akik igaz barátként vis�szavárják Önöket városunkba!
Tisztelettel:
Porga Gyula
Veszprém polgármestere
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DR. BÓKA ISTVÁN
Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
kedves Résztvevők!
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az IPMC -International Police Motor Corporation- városunkban és
a térségben rendezi meg a 73. Nemzetközi Rendőrségi Csillagtúrát és a köreinkben köszönthetjük, vendégül láthatjuk Önöket! Reméljük, hogy otthonosan érzik
majd magukat a tavaly 50 éve várossá nyilvánított Balatonfüreden, a magyar tenger kulturális kikötőjében!
Településünk, amely az 1800-as évektől kedvelt ta-

Polgármester – Balatonfüred

lálkozóhelye volt a haladó szellemű polgárságnak és
művészeknek, nem csak a virágzó társasági életnek
és a tó csodálatos látványának, az itt fakadó, mes�sze földön híres savanyú- és gyógyvizeknek köszönheti
mindenkori népszerűségét, hanem a földrajzi fekvésének és klímájának is, amely számos aktív programlehetőséget biztosít a vendégeinek.
A vízisportok rajongói mellett ugyanis nem csak a
kerékpározni és túrázni vágyók, de a motorsportok
szerelmesei is rendre megtalálják nálunk a számukra
kedves elfoglaltságokat.
A Balaton-felvidék, különös tekintettel otthonunkra,
amely 1987 óta a „Szőlő és Bor Nemzetközi Városa”
cím büszke tulajdonosa, ugyanakkor a gasztronómiai élet meghatározó központja is. Remélem, hogy a
versenyek mellett Önöknek is jut majd ideje a helyi
kulinaritások feltérképezésére!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Meghívottak! Köszönjük, hogy rendezvényükhöz a Veszprém-Balaton
régiót, Európa jelenlegi kulturális fővárosát választották közös útjuk céljául! Találkozásunkig biztonságos,
balesetmentes utat és kellemes időjárást kívánok!
Üdvözlettel:
dr. Bóka István
Balatonfüred polgármestere
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PROGRAMFÜZET

1. NAP • 2022.09.06. • KEDD

2. NAP • 2022. 09.07. • SZERDA

3. NAP • 2022. 09. 08. • CSÜTÖRTÖK

5. NAP • 2022. 09. 10. • SZOMBAT

9:00–16:00

8:00–17:00
9:00–17:00

8:00–17:00

9:00–13:00

16:00–17:00
19:00–24:00

Célba érkezés Veszprémben –
Veszprém Aréna Sportés Rendezvénycsarnok
Meghosszabbított célba érkezés
(büntetőponttal)
Nyitóceremónia, zászlófelvonás,
nyitó gálaest, Csillagtúra
értékelése – Balaton Szabadidőés Konferenciaközpont

Szervezett motoros túra
Sétahajózással egybekötött,
buszos városnéző kirándulás
Veszprém, Balatonfüred, Tihany
érintésével

9:00–17:00

73. IPMC Európa Bajnokság –
Szentkirályszabadjai repülőtér
Hungarikum túra
Múzeumlátogatás a Herendi
Manufaktúra és Múzeumban,
majd pálinkakóstolás
a Reneszánsz Badacsonyi
Pálinkaházban

14:00–14:30
15:30–16:00
19:00–24:00

IPMC kongresszus – Hangvilla
Multifunkcionális Közösségi Tér
Felvonulás Veszprémben
Felvonulás Balatonfüreden
73. Nemzetközi Rendőrségi
Csillagtúra záróest, díjátadó –
Veszprém Aréna Sportés Rendezvénycsarnok

4. NAP: 2022. 09.09. (PÉNTEK)
08:00–18:00
19:00–22:00

Rendezvény helyszínek:

Veszprém Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok:
Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpont:
Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér:
Szentkirályszabadjai repülőtér:
Koordináták:

8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.
8230 Balatonfüred, Horváth Mihály utca 64.
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 2.
8192 Hajmáskér, Külterület hrsz, 08/3
47°04’52N 17°57’59E

https://goo.gl/maps/J2JmYbw9sT2BAPpy6
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BE LIGHT – Poker RUN
Borvacsora Balatonfüreden
a Koczor Pincészetben

A rendezvény résztvevőinek kizárólag az érkezés napján (2022.09.06.) Veszprém város vezetősége 40%os kedvezményt biztosít a Veszprémi Állatkert belépőinek árából. A kedvezmény a résztvevői kártyával
vehető igénybe.
Cím: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17.
www.veszpzoo.hu
A Balatonfüred város vezetősége 10% kedvezményt biztosít a város kulturális intézményeinek, valamint a
Kisfaludy Strand belépőjének árából. A kedvezmények a résztvevői kártyával vehetők igénybe.
(A fakultatív programok 30 fő résztvevőtől indulnak. Amennyiben az adott programra jelentkezők száma
nem éri el a minimális létszámot, a nevezési díj visszautalásra kerül a befizető számlaszámára.)
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FAKULTATÍV PROGRAMOK ISMERTETÉSE

SZERDA, 2022. 09. 07.
(A fakultatív programok 30 fő résztvevőtől indulnak. Amennyiben az adott programra jelentkezők
száma nem éri el a minimális létszámot, a nevezési
díj visszautalásra kerül a befizető számlaszámára.)

SZERVEZETT MOTOROS TÚRA
7:30–8:00
		
10:00–11:00
13:00–15:30
13:00–13:50
14:00–15:30
17:00

Gyülekező – Veszprém Aréna
Sport- és Rendezvénycsarnok
Pihenő a Bakonybél,
Pikoló vendéglőnél
Sümeg,
Hotel Kapitány Várcsárda
Történelmi Lovasjátékok
Ebéd
Visszaérkezés –
Balaton Szabadidőés Konferenciaközpont

Pihenő a Bakonybél, Pikoló vendéglőnél
Kávé és üdítő kerül felszolgálásra
Hotel Kapitány Várcsárda – Ebéd
Menü: aperitif, pogácsa, középkori leves, kemencében sült libacomb, bőrös malacsült, egészben sült
burgonya, káposztasaláta, rétes, szörp és szóda fogyasztás az ebéd ideje alatt.
A lakoma ideje alatt jelmezbe öltözött vitézek és
várúrhölgyek szolgálják ki a vendégeket, ahol az
étkezés a kor hagyományainak megfelelően kézzel
történik.

SÉTAHAJÓZÁSSAL EGYBEKÖTÖTT, BUSZOS
VÁROSNÉZŐ KIRÁNDULÁS VESZPRÉM,
BALATONFÜRED, TIHANY ÉRINTÉSÉVEL
8:30–9:00
		
9:30–11:00
12:00–13:00
13:30–14:30
15:00–16:00
16:00–17:00
18:00
		
		

Gyülekező – Veszprém Aréna
Sport- és Rendezvénycsarnok
Séta a Veszprémi Várban
Séta Tihanyban
Ebéd Aszófőn a Nagyi kertje
Teaház és Fogadóban
Hajókirándulás
Balatonfüredre
Séta a Tagore sétányon
Visszaérkezés – Veszprém
Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok

A motoros túra teljes távja 315 km.

Hotel Kapitány Várcsárda –
Történelmi Lovasjátékok
A műsor nyitányaként egy spanyollovas karusszel
bemutatója kápráztatja el a résztvevőket. A várkapitány andalúz lovainak könnyed mozdulatai a
zenével harmóniában páratlan látványt és élményt
nyújtanak. A lovasok a spanyollovas iskola széles
repertoárjából adnak lenyűgöző bemutatót.
A spanyol lovas karusszelt Lovagi Torna bemutató
követi. A műsor főbb elemeit a középkorban ismert lovagi tornákból merítették, így az ügyességi
fegyverbemutató - íjászat, csatacsillag-, csatabárd-,
dárdahajítás - gyalogosan és lovon, a lovas- és gyalogos bajvívás (kardokkal, pajzsokkal, buzogánnyal
stb.) egyaránt része az előadásnak. A szereplők
mindvégig korabeli jelmezben vannak, a hangulatot
és színvonalat narrátor és a megfelelő zenei aláfestés is növeli.
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Ebéd Aszófőn a Nagyi kertje Teaház
és Fogadóban
Többféle menü választható:
1. Gulyásleves házi kenyérrel, szilvásgombóc
+kávé, pohár ital
2. Pincepörkölt csipetkével, házi kenyérrel, +kávé/
tea, sütemény
3. Nagyi rántott húsos szendvicse, kis adag krumplival +kávé/tea, sütemény
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FAKULTATÍV PROGRAMOK ISMERTETÉSE

CSÜTÖRTÖK, 2022. 09. 08.
(A fakultatív programok 30 fő résztvevőtől indulnak. Amennyiben az adott programra jelentkezők
száma nem éri el a minimális létszámot, a nevezési
díj visszautalásra kerül a befizető számlaszámára.)

HUNGARIKUM TÚRA

MÚZEUMLÁTOGATÁS A HERENDI PORCELÁN MANUFAKTÚRA ÉS MÚZEUMBAN, MAJD PÁLINKAKÓSTOLÁS A RENESZÁNSZ BADACSONYI PÁLINKAHÁZBAN
8:30–9:00
		
9:30–11:00
12:30–15:00
15:30–16:00
17:00
		
		

Reneszánsz Badacsonyi Pálinkaház
A pálinka eredetvédett hungarikum:
Kizárólag Magyarországon termett és termelt nemes- és vadgyümölcs, szőlő és aszúszőlő- törköly
használható fel pálinka készítéséhez.
Csak az a törköly- és gyümölcspárlat nevezhető
pálinkának, amelyet Magyarországon cefréztek,
pároltak, érleltek, megőrizve az alapanyag ízét és
aromáit, és legalább 37,5% alkoholtartalommal palackoztak. Semmilyen módon nem ízesítették, édesítették vagy színezték (leszámítva a hordós és a
gyümölcságyas érlelést).

Gyülekező – Veszprém Aréna
Sport- és Rendezvénycsarnok
Herendi Porcelán
Manufaktúra és Múzeum
Reneszánsz Badacsonyi
Pálinkaház
Pihenő Aszófőn a Nagyi Kertje
Teaház és Fogadónál
Visszaérkezés – Veszprém
Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok

Herendi Porcelán Manufaktúra és Múzeum
A porcelánt régen „fehér aranynak” nevezték,
mely vágyott tárgyként birtoklása kiváltság volt,
rangot jelentett. A Herendi Porcelánmanufaktúra
1826. évi alapítása óta hagyományaihoz hűen készíti kézműves remekműveit, tiszteletben tartva a
nagy elődök munkáját, megőrizve szellemiségüket.
A nyers porcelánmassza megmunkálása a korongozó, öntő szakembereken át a kemence értéket
teremtő tüzén keresztül a festőecset utolsó simításáig kézi úton történik mind a mai napig Herenden. A Magyar Örökség részeként így születnek
azok az értékek, melyeket a világ minden lakott
földrészén ismernek és elismernek.

12 féle pálinka kóstolás

házi készítésű finomságokkal:

• szalámi tál, májpástétom, csülöktorta tormával,
tojástál, sajttál paradicsommal
• friss zöldségtál, sós ropi, sós mogyoró
• ásványvíz- igény szerint kávé
A vendégek megismerhetik a Pálinkaház történetét, termékeit, különlegességeit. Betekintést nyernek a pálinkafőzés rejtelmeibe.
Pihenő Aszófőn a Nagyi
Kertje Teaház és Fogadónál
Kávé és sütemény kerül felszolgálásra.
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PÉNTEK, 2022. 09.09.
(A fakultatív programok 30 fő résztvevőtől indulnak. Amennyiben az adott programra jelentkezők
száma nem éri el a minimális létszámot, a nevezési
díj visszautalásra kerül a befizető számlaszámára.)

BE LIGHT – POKER RUN
Nyitó állomás – Veszprém
Óváros tér
Záró állomás – Balaton
Szabadidő- és Konferenciaközpont

Hat állomás, hat póker kártyalap.   
Ehhez a körhöz nem kell kártyaasztalhoz ülni, elég
motorra- autóba pattanni és bejárni a szervezők
által megtervezett túraútvonalat a Balaton-felvidéken a starthelyszínen kapott itiner füzet és térkép
alapján.   
Ebben a játékban mindenki külön-külön vesz részt,
aki regisztrálja magát, függetlenül, hogy egy autóban, buszban, vagy motoron többen utaznak. Itt
nincs csapatjáték, de nincsenek kikötések sem. Ha
csoportban utazik valaki (autó-busz-motor) és
csak egy személy regisztrál a versenyre, akkor csak
az az egy személy húz kártyalapot, bár így csökken
az esély a legjobb „leosztás” megszerzésére.
A kijelölt kártyalaphúzó állomásokat és áthaladási ellenőrzőpontokat érintve kell összegyűjteni
hat kártyalapot. A túra távja 203 km, melyre maximálisan 10 óra áll rendelkezésre, ezáltal minden
résztvevőnek lehetőség van az útvonalon saját
időbeosztás szerint végig menni, miközben megismerheti a táj nevezetességeit és gyönyörködhet
természeti kincseiben, valamint e felfedező túrán
hódolhat a kulináris élvezeteknek egyaránt.   
A legjobb lap megszerzése és a győzelem pusztán
a véletlen kérdése, így a célba érkezésnél a póker
szabályok szerinti legjobb lapkombináció, a „legjobb kéz” lesz a nyertes és bízunk abban, hogy a
nyertesnek járó fődíj megelégedéssel fogja eltölteni az illetőt.   
A többi játékosnak sem kell majd búsulni, mivel
résztvevő tombolasorsoláson vesz részt, ahol szintén értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra.   

A start állomás 3 órán keresztül lesz nyitva, 08-órától 11 óráig, ebből kifolyólag nem kell korán kelni,
mindenki a saját elképzelése szerint indulhat neki
a kalandnak, hisz ez a „verseny a túráról és természetesen a játékról szól. Minden kártyahúzó és
áthaladást ellenőrző állomás – a cél-is 3-3 órán át
lesz nyitva, annak érdekében, hogy az állomásoknál
és az út közben található nevezetességeket, érdekességeket érdeklődés esetén kényelmesen meg
lehessen tekinteni.  

BORVACSORA – KOCZOR PINCÉSZET
Vacsora Időtartama:
Helyszín:

19:00–22:00
8230 Balatonfüred,
Bocsár dűlő 0118/12

Az utazás egyénileg történik.
Menü:
• 5 tételes borkóstoló
• alkoholmentes italok: szódavíz, limonádé
• Levesek: húsleves, hideg gyümölcsleves
• Faszénen sült ételek: fűszeres csirkeszárny, tarja, BBQ oldalas, grill kolbász, grill sajt, kukorica,
fóliás burgonya, zöldségek, +vegyes savanyúság,
szószok, öntetek kenyér
• desszert: rétes
A jó hangulatról Szalay Zsolt harmonikás gondoskodik.

13

NEVEZÉSI KIÍRÁS
1. A RENDEZVÉY JELLEGE ÉS CÉLJA

A rendőrségi rally egy motorturisztikai rendezvény, sport alapon. Célja, hogy nemzetközi szinten
összehozza a rendőrség motorsport-sportolóit
minden nemzetből, lehetőséget adjon számukra az
eszmecserére, valamint elősegítse a barátságot és
a kölcsönös megértést a határokon átnyúlóan.

2. SZERVEZŐ ÉS RENDEZVÉNY

Az IPMC Elnökségének a 2021. november 6-i küldöttgyűlésen hozott döntése értelmében a 73.
Nemzetközi Rendőrgyűlés 2022. szeptember 6-10.
között kerül megrendezésre Veszprém-Balatonfüred városokban, a Balaton felvidéken, Magyarországon.
Szervező:
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Általános információk: ipmc@humda.hu
Regisztráció: registration@ipmc.org
Honlap: www.humda.hu
Bankszámla:
Kedvezményezett: HUMDA Zrt.
Kedvezményezett címe: Magyarország, 1054,
Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Bank megnevezése: MKB BANK NYRT.
IBAN: HU15 1030 0002 2060 8064 4882 0019
SWIFT: MKKBHUHB

3. RÉSZTVEVŐK

A rendőrség, csendőrség, vámhatóság, határőrség,
büntetésvégrehajtás, katonai rendőrség, valamint e
szervezetek sportegyesületeinek tagjai jogosultak
a részvételre. A lista azonban nem zárja ki a többi
szervezetet, melyek feladataik ellátásával összefüggésben ugyanazokat a feladatokat más néven végzik. Minden nevezett járművezető, utas és kísérő
személy résztvevőnek minősül.
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4. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYOK ÉS JÁRMŰVEK

Minden járművezetőnek rendelkeznie kell a jármű
érvényes dokumentumaival, érvényes vezetői engedéllyel és nemzetközi biztosítással. Minden közforgalomra engedélyezett egy- és többnyomvonalú
gépjármű megengedett.

5. A JÁRMŰVEK AZONOSÍTÁSA

Minden járművet a szervező által biztosított rajtszámmal kell ellátni a rendezvény teljes időtartamára. A motorkerékpárok esetében a rajtszámot
jól látható helyen kell feltüntetni. Személygépkocsikon és buszokon egy rajtszámot a jármű elejére,
egyet pedig a hátuljára kell elhelyezni, olyan módon, hogy ne akadályozza a kilátást.

6. NEVEZÉS ÉS NEVEZÉSI DÍJ

Minden résztvevőnek (versenyzőnek, társversenyzőnek és kísérő személynek) nevezést kell benyújtania. Ebből a célból a szervezet által készített
nevezési űrlapokat olvashatóan, helyesen és teljes
egészében ki kell tölteni 2022. április 30-ig e-mailben registration@ipmc.org.  A bejegyzés, valamint
az összes űrlap letölthető a Honlapokon keresztül www.humda.hu és www.impc.org.  A klubok
(egyesületek) csapatok tagjainak nevezését csak
egy listán kell benyújtani.
A nevezési díj:
» Vezető/társvezető
» Kísérő személy
» Csapat
» Motorsport, autó
» Motorsport, motorkerékpár

85,00 EUR
75,00 EUR
50,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR

Autós ügyességi verseny tanuló autóval
Az Európa-bajnoki futam mellett egy regisztrációhoz kötött, nevezési díj nélküli autós futam,
amelynek a különlegessége, hogy a versenyzőnek
a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont által
biztosított tanuló (jobboldali pedálos) autóval a
szakoktató „helyéről” manőverezve kell megoldani
versenyfeladatokat feladatokat időre.

A nevezési díj tartalmazza:
» Emléktábla (csak a járművezető és az utas
számára, kísérő személyek számára nem)
» Utalvány uzsonnára és italra érkezéskor
» Belépőjegy a nyitóestre, (étkezés itallal)
» Belépőjegy a záróestre (étkezés itallal)
» Ajándék
» Információk a motorsport versenyekről
» Programfüzet
Díjak azon személyek számára, akik előzetesen nem regisztráltak sofőrként, társvezetőként vagy kísérőként:
» Uzsonna és ital érkezéskor
10,00 EUR
» Belépő a nyitó este
30,00 EUR
» Belépő záróestre
30,00 EUR
» Emléktábla
15,00 EUR
A kirándulások és egyéb díjak
• Szervezett motoros túra
35 EUR/fő
• Sétahajózással egybekötött,
buszos városnéző kirándulás Veszprém,
Balatonfüred,
Tihany érintésével
46 EUR/fő
• Múzeumlátogatás a Herendi
Porcelán Manufaktúra és Múzeumban,
majd pálinkakóstolás a Reneszánsz
Badacsonyi Pálinkaházban (12 tételes
pálinkakóstolás étkezéssel)
73 EUR/fő
• BE LIGHT- Poker RUN
28 EUR/fő
• Borvacsora – Koczor Pincészet 33 EUR/fő
Ezeket az összegeket legkésőbb 2022. április 30-ig
át kell átutalni a nevezési kiírás 2. pontjában meghatározott számlaszámra. Készpénzes fizetésre nincs
lehetőség. A felmerülő banki költségek a nevezőt
terhelik. Az említett árak, a csapat regisztrációjának kivételével, egy személyre vonatkoznak. Nevezéstől való elállás esetén a nevezési díjat/díjakat a
rendezőnek nem áll módjában visszatéríteni.
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NEVEZÉSI KIÍRÁS
7. RAJT ÉS CÉL

A nevezés visszaigazolásaként minden rally résztvevő kap egy rajtkártyát, amelyet a rajthelyen hivatalos szerv vagy az illetékes sportegyesület bélyegzővel érvényesít. A célba érkezés igazolása a
Veszprém Aréna Sport- és Rendezvénycsarnoknál
(8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.) történik.
A célállomás nyitvatartási ideje:
A beérkezők regisztrációja 2022. szeptember 6-án,
kedden 9:00–16.00 között történik. Meghosszabbított regisztrációra 16:00–17:00 között van lehetőség.

8. ÉRTÉKELÉSEK

Azok a résztvevők, akik 16:00 után érkeznek a célvonalhoz, percenként két büntetőpontot kapnak.
Azok a résztvevők, akik 17:00 után érik el a célvonalat, kiesnek a rangsorból.
A) Egyéni távolság értékelése
Minden résztvevő, aki elérte a célvonalat az előírt
időben, részt vesz az egyéni távolsági besorolásban,
amelyet a következőképpen számítanak ki: 1 km =
1 pont. A lakóhelytől/klub székhelyétől a célállomásig mért legrövidebb útvonalat kell figyelembe
venni. Az értékelés alapja az interneten található
„maps.google.com” útvonaltervező. Amennyiben
a kiindulópont nem szerepel a térképen, a résztvevőnek a legközelebbi ismert helyet kell megadnia kiindulási helyként a rajtkártyán. Amennyiben
azonos kiindulóhely miatt hármas holtverseny alakulna ki, a versenyzők sorrendje sorsolás útján dől
el.
További pontok az egyéni besoroláshoz
• Sofőr és társ-vezető autóval
• Kísérő személy az autóban
• Sofőr és társ-vezető
motorkerékpárral
• Kísérő személy a motorkerékpáron
fejenként
• A buszsofőrök
• A buszon résztvevőknek
• Egyenruhás vagy klubkabátos
motorosoknak
és társ-vezetőknek
16

5-5 pont
2 pont/fő
6-6 pont
3 pont
5 pont
1 pont/fő
5-5 pont

Büntetőpontok:
A résztvevő által elkövetett és a helyi rendőrség
által észlelt jogsértéseket jelenteni fogjuk a szervezőnek. Minden egyes bűncselekmény és jármű
esetében az elért pontok teljes számának 20%-a
kerül levonásra mind az egyéni, mind pedig a csapat besorolásában. Az esetleges jogsértések bejelentésre kerülnek IPMC végrehajtó bizottságának
további intézkedés céljából. Ez minden résztvevőre
kötelező érvényű.
B) Csapat távolság értékelése
Ennek az értékelésnek az alapja a ténylegesen megérkezett rally résztvevők csapatonkénti száma és
pontjai. A rajtkártyákat egyénileg és személyesen
kell átadni. Az egyéni besorolásban elért pontok
átkerülnek a csapat besorolásába. Minden osztály
vagy klub legfeljebb két csapatot nevezhet meg.
Ebben az esetben az egyik csapatot az autók / BUSZOK kategóriába kell sorolni, a másikat pedig a
MOTORKERÉKPÁR kategóriába. A csapatnév díját
minden csapat esetében külön kell megfizetni.
AUTÓ/BUSZ Kategória:
• A kategória
3-5 résztvevő
• B kategória
6-10 résztvevő
• C kategória
11–20 résztvevő
• D kategória
21-35 résztvevő
• E kategória
több mint 35 résztvevő
MOTORKERÉKPÁR Kategória:
• F kategória
3–5 résztvevő
• G kategória
6-10 résztvevő
• H kategória
több mint10 résztvevő
C) Speciális motorsport verseny:
A 9. IPMC Európa-bajnokság 1. fordulója
Járműkezelési ügyességi szlalomverseny autó és
motor kategóriában. Az itt elért pontok nem számítanak bele a rally összpontszámba. A versenyszámokra a gépjárműveket a rendező biztosítja. A
kategóriánkénti feladatokat a pályarajzokkal együtt
a rendező előzetesen elérhetővé teszi a regisztrált
résztvevők számára. Az IPMC elnökségének döntése értelmében a nevezési időszakot követően
regisztrációra és a regisztráció módosítására nincs
lehetőség.

A szervező csak a megfelelő védőruházatot viselő versenyző indulását engedélyezi. A 73. Nemzetközi Rendőrségi Csillagtúra minden résztvevője
részt vehet a versenyeken, ha rendelkezik az adott
járműre érvényes vezetői engedéllyel. A szervező
klub tagjai nem indulhatnak a versenyen.
Az IMPC Európa-bajnokságon való indulási szándékot a 6. pontban foglalt nevezési űrlapon van
lehetőség jelezni. Fontos, hogy az egyéni IPMC
számot meg kell adni. Ha a résztvevő még nem
rendelkeznek ilyen számmal, a mezőt üresen kell
hagyni. Az IPMC Európa-bajnokságra vonatkozó
iránymutatásai érvényesek.

9. DÍJÁTADÁS

A díjátadó ünnepségek a következő napokon kerülnek megrendezésre:
a) Csillagtúra: 2022. szeptember 6., kedd, 19:00.
b) 9. IPMC Európa-bajnokság, 1. forduló: 2022.
szeptember 30., szombat, 19:00

10. KÉPVISELŐ

Minden résztvevő csapat, klub vagy egyesület (ha
az IPMC tagjai) jelölje be a küldötteket a nevezési
űrlap megfelelő oszlopában. A küldöttek számának
meghatározására vonatkozó elvárások:
» 5-15 regisztrált résztvevő: 1 küldött
» 16-30 regisztrált résztvevő: 2 küldött
» több mint 30 résztvevő: 3 küldött
Minden nemzetet legalább egy küldöttnek kell
képviselnie. Csak azok az IPMC alapszabályának 12.
cikke szerinti küldöttek vehetnek részt a küldöttkongresszuson, akiket legalább hét héttel a küldöttek kongresszusa előtt lejelentettek az IPMC
főtitkárának.

11. VEZETÉSI FEGYELEM

Az összes közlekedési szabály példaértékű betartása és a vészhelyzetekben nyújtott segítség az első
és magától értetődő minden résztvevő számára.

12. FELELŐSSÉG

A 73. Nemzetközi Rendőrségi Csillagtúra rendezője elhárít mindennemű felelősséget saját maga és
az utazás megszervezésével megbízott személyek
tekintetében a rally előtt, alatt és után keletkezett
személyi sérülésekért és anyagi károkért.

13. VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG

A választott bíróság tagjainak nevei a rendeltetési
helyen jelennek meg.

14. RUHÁZAT

A szervező arra kéri a résztvevőket, hogy viseljék
egyenruhájukat (fegyver nélkül) a célban és minden hivatalos rendezvényen.

15. KEMPINGEZÉS

A rendezőség által ajánlott szálláshelyeket az IPMC
jelszóval kedvezményesen lehet igénybe venni a
regisztrációs időszak végéig (2022. április 30.). A
résztvevők maguk foglalnak szálláshelyet.
Balatontourist Füred Kemping & Üdülőfalu
8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 24
GPS koordináták: 46.94565, 17.87709
https://www.balatontourist.hu/hu/balatoni-kempingek-szallashelyek/fured
Camping – 2022.09.06–10.
Adult
6 600 HUF
19,20 EUR
2
120 m comfort
21 100 HUF
63,60 EUR
120m2
19 700 HUF
59,20 EUR
2
15 850 HUF
48,00 EUR
90-110m
2
70m
14 250 HUF
43,20 EUR
				
Bungalow – 2022.09.06-10.
INGRID A (1-5) 112 500 HUF
328,00 EUR
INGRID B (6-10) 108 500 HUF
316,00 EUR
KATRIN (3 Pers.) 74 500 HUF
220,00 EUR
KATRIN (4 Pers.) 82 500 HUF
236,00 EUR
HELGA (3 Pers.)
74 500 HUF
220,00 EUR
HELGA (4 Pers.)
82 500 HUF
236,00 EUR
MARCELLA
80 500 HUF
232,00 EUR
ALICE (6 Pers.)
106 500 HUF
308,00 EUR
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Mobile home - 2022.09.06-10.
Eurocomfort A+ 138 500 HUF
Eurocomfort A
120 500 HUF
Eurocomfort B
110 500 HUF
Sun Cool
102 500 HUF
(Idegenforgalmi adó 1,5 Euro/éj/fő
(18 éves kortól)

400,00 EUR
344,00 EUR
316,00 EUR
296,00 EUR

16. SZÁLLÁSHELY

A rendezőség által ajánlott szálláshelyeket az IPMC
jelszóval kedvezményesen lehet igénybe venni a
regisztrációs időszak végéig (2022. április 30.). A
résztvevők maguk foglalnak szálláshelyet.
Danubius Hotel Annabella
8230 Balatonfüred, Deák Ferenc utca 25.
www.danubiushotels.hu/annabella
Standard kétágyas szoba
83 EUR/szoba/éj
standard egyágyas szoba
66 EUR/éj
Idegenforgalmi adó: 1,5 EUR/fő/éj (18 éves kortól)
A foglalásokat a sales.balaton@danubiushotels.
com e-mail címen az „IPMC” kód megadásával lehet igénybe venni.
Danubius Hotel Marina
8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 26.
www.danubiushotels.com/hu/szallodak-balatonfured/hotel-marina
Superior kétágyas szoba
114 EUR/szoba/éj
Superior egyágyas szoba
92 EUR/éj
Idegenforgalmi adó: 1,5 EUR/fő/éj (18 éves kortól)
A foglalásokat a sales.balaton@danubiushotels.
com e-mail címen az „IPMC” kód megadásával lehet igénybe venni.
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Oliva Hotel és Étterem
8200 Veszprém, Buhim u. 14-16.
www.oliva.hu

19. FENNTARTÁS

Standard szoba

20. RENDELKEZÉSEK

91 EUR/szoba/éj/1 ágyas
     108 EUR/szoba/éj/2 ágyas
Deluxe szoba     
103 EUR/szoba/éj/1 ágyas
    
  120 EUR/szoba/éj/2 ágyas
Apartman   
  153 EUR/szoba/éj/3 fő
Idegenforgalmi adó:
1,5 EUR/fő/éj
(18 éves kortól)
A szobaárak tartalmazzák a reggelit és a parkolót.

A foglalás az egyes szakosztályok, klubok és egyesületek regisztrációjának sorrendjében történik.

A szervező fenntartja a jogot a kiírás megváltoztatására vagy végrehajtási szabályzat kiadására, amely
a hirdetmény részeként érvényes. A nevezési lap
benyújtásával a résztvevők kijelentik, hogy betartják a jelen hirdetményre vonatkozó valamennyi
rendelkezést.

Gizella Hotel*** és Étterem
8200 Veszprém, Jókai Mór utca 48.
www.hotelgizella.hu
Standard (Economy)

75 EUR/szoba/éj/1 ágyas
92 EUR/szoba/éj/2 ágyas
Superior
84 EUR/szoba/éj/1 ágyas
97 EUR/szoba/éj/2 ágyas
Loft (tetőtéri)
64 EUR/szoba/éj/1 ágyas
78 EUR/szoba/éj/2 ágyas
Deluxe lakosztály
110 EUR/szoba/éj/2 fő
122 EUR/szoba/éj/3 fő
Idegenforgalmi adó:
1,5 EUR/fő/éj
Az ár tartalmazza a reggelit.

17. VENDÉGLÁTÁS

Alapvetően a résztvevők maguk gondoskodnak az
étkezésről (a kivételeket a 6. pont említi).

18. KIRÁNDULÁSOK

A tervezett buszos kirándulások központi indulási és érkezési pontja a Veszprém Aréna Sport- és
Rendezvénycsarnok (8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.).
A motorkerékpáros túra indulópontja Veszprém
Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok (8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.), érkezési pontja Balaton
Szabadidő- és Konferenciaközpont (8230 Balatonfüred, Horváth Mihály utca 64.)
BE LIGHT Poker RUN első állomása Veszprém
óváros tér, záró állomása Balatonfüred.
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