
Regulamin Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Marszach na Orientację -  2015 

 
1. Celem prowadzenia klasyfikacji Pucharu Województwa  (PW)  jest:  

a. propagowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieŜy oraz osób dorosłych , 
w formie turystycznych imprez na orientację, 

b. uatrakcyjnienie imprez na orientację, 

c. wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację  w województwie kujawsko – 
pomorskim. 

2. Imprezy zaliczane do  PW  zatwierdza Kujawsko-Pomorska Komisję InO PTTK:  

a) cykl imprez PW obejmuje jeden rok kalendarzowy,  

b) imprezy proponowane do klasyfikacji  PW naleŜy zgłosić do 20 listopada  roku 
poprzedzającego.    

3. Klasyfikacja  Pucharu Województwa  w MnO prowadzona jest w kategoriach wiekowych 
TD, TM, TJ, TS , co  zgodnie z przepisami Komisji InO ZG PTTK ,  w roku 2015 
odpowiada następującym rocznikom: 

TD – urodzeni w roku 2002 i młodsi ( start w zespołach 2 – 3 osobowych i wyjątkowo 
indywidualnie) 

TM – urodzeni w latach 1999-2001  ( start indywidualny lub w zespołach 2 osobowych 
i wyjątkowo 3 osobowych ) 

TJ – urodzeni w latach 1995-1998 ( start indywidualny lub w zespołach  2  osobowych) 

TS – urodzeni w roku 1994 i starsi (start indywidualny lub w zespołach  2  osobowych) 

4. Do klasyfikacji  PW  w roku 2015 sumowanych  jest  5  najlepszych  wyników za miejsca 
zajęte na trasach imprez zaliczanych do Pucharu  Województwa wg zasady: 

 

5.  W przypadku startu zawodnika na trasach TZ i TU tej samej imprezy do klasyfikacji PW  
zalicza się lepszy z wyników. 

Trasa/kategoria 
kategoria 

wiekowa 
zajęte miejsca i punkty do Pucharu Województwa 

TZ TS 
miejsce 1 2 3 4 5 - 26 27 i następne 

punkty 30 27 25 24 23 - 2 1 

TU 

TJ 
miejsce 1 2 3 4 5 - 26 27 i następne 

punkty 30 27 25 24 23 - 2 1 

TS 
miejsce 1 2 3 4 5 - 18 19 i następne 

punkty 20 18 17 16 15 - 2 1 

TM TM 
miejsce 1 2 3 4 5 - 26 27 i następne 

punkty 30 27 25 24 23 - 2 1 

TD TS 
miejsce 1 2 3 4 5 - 26 27 i następne 

punkty 30 27 25 24 23 - 2 1 



6. Uczestnicy kat. TS startujący na trasie TU nie blokują i nie zabierają punktów, do 
klasyfikacji PW, uczestnikom kat. TJ. 

7. Uczestnicy kat. TJ blokują i zabierają punkty do klasyfikacji PW uczestnikom kat. TS 
startującym na trasie TU. 

8. Uczestnikom zespołu mieszanego (TS i TJ) punkty do klasyfikacji PW przyznawane są 
w kategorii TS. 

9. Podstawą przyznawania punktów do klasyfikacji PW  są protokoły końcowe imprez 
przesyłane przez organizatorów do Sędziego Głównego PW. W wynikach   trasy TU 
konieczne jest zamieszczenie informacji o kategorii wiekowej uczestnika (TS lub TJ). 

10. W przypadku zajęcia tego samego miejsca przez dwa bądź więcej zespołów: 

a)  wszystkie one otrzymują tę samą ilość punktów, przewidzianą za to miejsce 
w regulaminie Pucharu Województwa,  

b) przy ustalaniu kolejnych miejsc brana jest pod uwagę ilość zespołów jaką 
sklasyfikowano przed danym zespołem,  

11. W przypadku równej ilości punktów zdobytych w całym cyklu imprez  PW o miejscu od 
1 do 10 decydują w kolejności:  

a)  wynik kolejnej (licząc od pierwszej) najwyŜej punktowanej imprezy;  

b)  liczba lepszych wyników w bezpośredniej rywalizacji. 

12. Sędziego Głównego PW powołuje i odwołuje  Kujawsko - Pomorska Komisja InO  PTTK. 
 Sędzią Głównym PW w roku 2015 jest kol. Maciej Sołtys (sumik6@o2.pl). 

13. Organizator imprezy PW jest  zobowiązany do zapewnienia materiałów startowych dla 
kaŜdego uczestnika pod warunkiem terminowego zgłoszenia. Uczestnicy nie zgłoszeni  lub 
nieterminowo zgłoszeni mogą zostać niedopuszczeni do udziału w imprezie. 

14. Na trasie  TZ  o  kolejności startu uczestników  decyduje  losowanie. 

15. Zwycięzcy cyklu imprez PW  otrzymują  puchary Kujawsko-Pomorskiej Komisji InO PTTK.  

16. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów 
dotyczących PW  naleŜy do Sędziego Głównego PW.  

17. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1.01.2015 r. 

 

 


