
Regulamin MłodzieŜowego Pucharu Województwa Pomorskiego  
oraz imprez mistrzowskich w turystycznych marszach na orientację w roku 2014 

 

 I. ZAŁO śENIA  OGÓLNE 
1. Celem prowadzenia MłodzieŜowego Pucharu Województwa Pomorskiego (Młodz.PWP) jest: 
 a) uatrakcyjnienie imprez na orientację (InO) dla młodzieŜy  
 b) promocja imprez na orientację róŜnych środowiskach 
 c) wyłonienie najlepszych  uczestników w marszach na orientację (MnO) w kategorii TJ, TM i TD    
 d) wyłonienie najlepszej druŜyny w MnO wśród młodzieŜy w kategorii TJ, TM i TD  
 

2. MłodzieŜowy PWP prowadzony jest przez zespół kadry InO. W 2014r. zespół będzie działał w składzie: 
 Szef Cyklu Pucharowego  - Piotr śywicki (PInO 613) 
 Zastępca Szefa Cyklu  - Dominika Bąkowska (OInO) 
 Sędzia Główny   - Jarosław Kabuła (PInO 600) 
 Kwatermistrzostwo   - przedstawiciel KINO Neptun 
 Organizatorzy Imprez - Mariusz Albecki (OInO) , Karolina Przybylska (OInO 
 
3. W roku 2014 przewidzianych jest 6 imprez pucharowych i 2 imprezy mistrzowskie: 
 1)  22.02 - ZIMA 
 2)  8-9.03 - GOSK (Mistrzostwa woj. Pomorskiego) 
 3)  12.04 - PRZEDWIOŚNIE 
 4)  24.05 - PIERWIOSNKI 
 5)  13.09 - LATO 
 6)  10.10 - OPADAJĄCE  LIŚCIE 
 7)  08.11 - JESIEŃ 
 8)  19.12 - HARCE  PREZESA (Mistrzostwa Gdańska) 
 

4. Wszystkie imprezy będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem Turystycznych InO  PTTK”. 
 a) kaŜda impreza będzie posiadała swój szczegółowy regulamin. 
 b) na kaŜdej z imprez będzie prowadzona rywalizacja w kat. TJ, TM, TD, oraz TP i TO o ile organizator  
     odnotuje min. 5 zgłoszeń.  
  c) na danej imprezie zostanie stworzona klasyfikacja druŜynowa o ile wystartują min. 2 druŜyny; 
     kaŜda druŜyna musi liczyć min 2 osoby. 
 d) moŜliwe są takŜe inne kategorie np. weteranów (50+), narciarska, biegowa, orientacja precyzyjna itp. 
 e) w MłodzieŜowym PWP dopuszczalny będzie start indywidualny (tzw. zespół 1-osobowy), a takŜe  
     w zespołach 2-osobowych. 
 f) podstawą przyznania punktów pucharowych będą protokoły imprez przesłane do Sędziego Głównego  
 g) przodownicy InO (<50 lat) startujący w kat.TP nie będą klasyfikowani - traktują start rekreacyjnie. 
 

 II. PUNKTACJA   
5. Punktacja indywidualna i druŜynowa MłodzieŜowego PWP prowadzona będzie w kategoriach: 
 a) TJ –  juniorska – uczestnicy w wieku licealnym 17-19 lat   (ur. 1995 - 1997r.) 
 b) TM - młodzieŜowa - uczestnicy w wieku gimnazjalnym 14-16 lat  (ur. 1998 - 2000r.) 
 c) TD - dziecięca - uczestnicy w wieku do 13 lat włącznie  (ur. 2001r. i młodsi) 
 d) o zaliczeniu do odpowiedniej kategorii decyduje rok urodzenia 
 e) za druŜynę uznaje się szkołę, klub, druŜynę harcerską lub inną organizację 
 f) o przynaleŜności uczestnika do danej druŜyny decyduje jego deklaracja podana w zgłoszeniu  
      na pierwszą imprezę w roku, a ew. zmiana przynaleŜności wymaga formy pisemnej 
6. W imprezach MłodzieŜowego PWP punkty przyznawane są według zasady: 
 1 miejsce- 30p. / 2mce- 27p. / 3 mce- 25p. / 4mce- 24p. / 5mce- 23p. / 6mce- 25p…..i od 27mca – 1p. 
 Punkty otrzymuje kaŜdy z członków zespołu 2-osobowego. 
7. Na wynik druŜyny składa się suma punktów 6 najlepszych osób z druŜyny w poszczególnych imprezach 
8. KaŜdemu z uczestników i kaŜdej druŜynie do punktacji końcowej zaliczane są 4 najlepsze wyniki startowe 
9. W przypadku równej ilości punktów w końcowej klasyfikacji o kolejności miejsc 1-10 decydują: 
 a) wynik kolejnych (licząc od pierwszej) najwyŜej punktowanych imprez 
 b) liczba lepszych wyników w bezpośredniej rywalizacji 
 

 III. UWAGI  KO ŃCOWE 
10. Interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do Zespołu Organizacyjnego a rozstrzyganie spraw spornych,  
      protestów  i odwołań naleŜy wyłącznie do Szefa Cyklu Pucharowego. 
 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 11.lutego 2014r. 
        Przewodniczący Pomorskiej Komisji InO 
         Piotr śywicki (PInO 613) 


