
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

Pucharu Podkarpacia w Marszach na Orientację  
 

I. ORGANIZATOR: 

- Podkarpacka Komisja Imprez na Orientację, 
- Porozumienie Klubów - Organizatorów Imprez na Orientację (PTSM, PTTK) aktywnie działających na terenie Podkarpacia  – 

zwane dalej Komisją. 

II. PATRONAT: 
Nowosarzyński Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

III. CEL: 
 Popularyzacja imprez na orientację na terenie Podkarpacia, 

 Podwyższanie poziomu startujących w imprezach na orientację turystów, 

 Obniżenie kosztów udziału w InO dla indywidualnych turystów poprzez organizację dużej ilości imprez rangi ogólnopolskiej i 

regionalnej na terenie Podkarpacia, 

 Wyłonienie najlepszych turystów-orientalistów na przestrzeni każdego roku kalendarzowego. 

IV. UCZESTNICTWO: 
W Pucharze Podkarpacia w Marszach na Orientację, zwanego w dalszej części regulaminu Pucharem, może brać udział każdy 

turysta zainteresowany startem w imprezach na orientację, przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu, regulaminów 

imprez zaliczanych do Pucharu oraz ogólnie przyjętych zasad etyki i zdrowej rywalizacji w duchu fair play. 

V. TERMIN  IMPREZ: 
1. Puchar rozgrywany jest na bazie systemu imprez na orientację organizowanych na terenie Podkarpacia przez organizacje i 

jednostki działające na tym terenie. 

2. Wykaz imprez zaliczanych do Pucharu Podkarpacia, ich terminy, miejsce oraz organizatora zawiera Podkarpacki Kalendarz 

Imprez na Orientację. 

3. Zasady zgłaszania imprez do Podkarpackiego Kalendarza Imprez na Orientację, przyznawania rangi oraz wzór karty zgłoszenia 

ustala Komisja. 

4. Kalendarz imprez, o którym mowa w pkt. V.2. powinien być, najpóźniej do końca roku poprzedzającego okres objęty 

kalendarzem, zatwierdzony przez Komisję i opublikowany na stronie Komisji oraz na stronach internetowych klubów - 

organizatorów  w danym roku. 

5. Spotkanie Klubów - Organizatorów Imprez na Orientację (PTSM, PTTK) działających na terenie Podkarpacia  – zwane dalej 

Komisją, powinno odbywać się na ostatniej imprezie zaliczanej do Pucharu Podkarpacia w danym roku. 

VI. ZASADY  ROZGRYWANIA: 
1. Każdy uczestnik imprezy zaliczanej do Pucharu walczy o punkty, których ilość zależy od zajętego w imprezie miejsca. 

Punktami premiowani są wszyscy sklasyfikowani uczestnicy. 

2. W każdej rundzie Pucharu zawodnicy zdobywają Punkty Przeliczeniowe (PP) wg wzoru ustalonego przez KInO ZG PTTK. 

Punkty Przeliczeniowe (PP) z każdego etapu danej rundy Pucharu będą brane pod uwagę przy ustalaniu klasyfikacji generalnej 

Pucharu. 

3. Na końcowy wynik zawodnika w Pucharze składa się suma PP ponad 50% jego najlepszych wyników. Ilość branych pod uwagę 

najlepszych wyników w trakcie danej edycji rozgrywek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych  

i zaliczonych do Pucharu imprez (etapów) i jest określona w Klasyfikacji za dany rok /np: 26 etapów we wszystkich rundach 

Pucharu – do klasyfikacji 14 najlepszych wyników; 15 etapów w Pucharze – 8 najlepszych wyników, itd/ 

4. Puchar odbywa się w 4 kategoriach: 

a) TS – seniorzy (20 lat i starsi)      

b) TJ – juniorzy (17 – 19 lat)  

c) TM – młodzież (14 – 16 lat)       

d) TD – dzieci (13 lat i młodsi) 

O przydziale do odpowiedniej kategorii decyduje rocznik urodzenia. Kalendarz Imprez będzie precyzował przydział do kategorii 

wg roczników. Dopuszcza się możliwość startu zawodników w kategorii starszej.  

W kategoriach TJ i TS udział biorą zespoły 1–2 osobowe, a w kategoriach TM i TD zespoły 2-3 osobowe.  

Każda impreza zaliczana do Pucharu musi mieć w programie min. 2 etapy dla każdej kategorii. W kategorii TD ze względów 

bezpieczeństwa powinny to być etapy dzienne. Jeśli Organizator planuje rozegrać etapy nocne dla tej kategorii to powinien w 

ich trakcie zachować szczególne środki bezpieczeństwa uczestników. Program każdej imprezy Pucharu Podkarpacia powinien 



przewidywać kategorię TP (początkujących), w której startować mogą początkujący uczestnicy bez względu na wiek. Ilość osób 

w zespołach startujących w tej kategorii jest dowolna. Kategoria ta nie jest zaliczana do Pucharu Podkarpacia, a decyzję o 

prowadzeniu klasyfikacji i nagradzaniu zwycięzców tej kategorii podejmuje organizator imprezy.  

5. W przypadku równej ilości punktów zawodników (przy ustalaniu końcowej klasyfikacji Pucharu) o wyższej lokacie decyduje 

większa ilość zwycięstw, a w przypadku braku rozstrzygnięcia większa ilość drugich miejsc, a w dalszej kolejności 3 miejsc itd. 

Do powyższego rozstrzygnięcia brany pod uwagę jest cały cykl rozgrywek (wszystkie rozegrane imprezy). 

6. Puchar prowadzony będzie w klasyfikacji indywidualnej (wg zasad z pkt VI.1-3, 6 niniejszego regulaminu).  

7. Zaleca się budowniczym etapów do wywieszania fiszek i map wzorcowych stanowiących podstawę do weryfikacji wyników 

oraz ewentualnych wyjaśnień i protestów. 

VII. SĘDZIOWANIE: 
1. Kierownikiem Pucharu jest z urzędu Przewodniczący Komisji chyba, że pełni funkcję Sędziego Kontrolera Pucharu lub nie 

wyraża zgody na pełnienie funkcji kierownika Pucharu. Wówczas funkcję tą pełni osoba wybrana przez Komisję. 

2. Komisja powołuje Sędziego Kontrolera Pucharu. Komisję Odwoławczą tworzą Sędzia Kontroler oraz sędziowie poszczególnych 

rund Pucharu. Nazwisko Sędziego Kontrolera zamieszczone będzie na stronie Komisji. Na Sędziego Kontrolera Pucharu może 

być powoływany wyłącznie Przodownik InO PTTK. 

3. Imprezy zaliczane do Pucharu muszą być rozgrywane zgodnie z Zasadami Punktacji ustalonymi przez KInO ZG PTTK. 

4. Aktualne wyniki Pucharu powinny być prezentowane na kolejnych zaliczanych do niego imprezach. 

5. Komisja Odwoławcza zwoływana jest przez Sędziego Głównego Pucharu z jego inicjatywy 

        lub po wpłynięciu protestu. 

5. Sędzia Główny imprezy zaliczanej do Pucharu zobowiązany jest do przesłania wyników oraz protokołu do Sędziego Kontrolera 

Pucharu w terminie do 5 dni po zakończeniu imprezy. Wyniki powinny być do 7 dni zamieszczone na stronie internetowej 

organizatora rundy Pucharu. 

VIII. WYRÓŻNIENIA  I  NAGRODY: 
1. W klasyfikacji indywidualnej zdobywcy miejsc I-III w każdej kategorii otrzymują dyplomy i medale lub puchary oraz w miarę 

możliwości finansowych nagrody rzeczowe. Jeżeli pojawi się sytuacja, że będą dwa pierwsze miejsca ex-aequo to kolejne 

będzie miejsce trzecie i analogicznie do końca klasyfikacji. 

2. Podsumowanie Pucharu oraz dekoracja zwycięzców odbędzie się w miarę możliwości na ostatniej imprezie zaliczanej do 

Pucharu w danym roku lub jednej z pierwszych w następnej edycji. 

IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 
1. Na poczet Podsumowania Pucharu organizatorzy poszczególnych rund przekazują Sędziemu Kontrolerowi Pucharu kwotę 

0,25zł od każdego uczestnika i etapu w którym brał udział. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora tj. Porozumienia Klubów-Organizatorów InO PTTK i 

PTSM zwanych Komisją. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu dokonywane mogą być jedynie za zgodą Komisji po podsumowaniu  każdego roku 

pucharowego. 

4. Na imprezach Pucharu Podkarpacia obowiązuje zniżka dla członków PTTK. 
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