
Regulamin Pucharu Pomorza Gdańskiego w kat. TW 2014 
(puchar weteranów INO +50)  

 
 I. ZAŁO śENIA  OGÓLNE 
1. Celem  Pucharu Pomorza Gdańskiego (PPG-TW) jest: 
 a) uatrakcyjnienie imprez na orientację (InO)   
 b) promocja imprez na orientację róŜnych środowiskach 
 c) wyłonienie najlepszych spośród najstarszych uczestników marszów na orientację (MnO)  
 

2. Puchar Pomorza Gdańskiego-TW  prowadzony będzie w 2014roku przez zespół kadry InO w składzie:
 Kierownik Pucharu  - Renata Opieka 
 Sędzia Główny  - Piotr śywicki (PInO) 
 

3. Do PPG-TW zaliczane będą imprezy rozgrywane w ramach PPG-TZ oraz MłodzieŜowego PWP. 
    Zawodnicy w wieku +50 mogą startować na trasach w kat.TZ, TO albo TP (na jednych zawodach jedna trasa) 
 

3. W roku 2014 przewidzianych jest 16 imprez pucharowych: 
 1) 22.02 - ZIMA   (TO) 
 2) 23.02 - MACIORA  (TZ) 
 3) 12.04 - PRZEDWIOŚNIE (TO) 
 4)  21.04 - SADINO  (TZ) 
 5)  24.05 - PIERWIOSNKI (TO) 
 6)  25.05 - ALPINO  (TZ) 
 7) 07.06 - URWISKO  (TZ) 
 8)  28.06 - FI-GÓRKI (nocne) (TZ) 
 9)  07.09 - KACZOR-INO  (TZ) 
 10) 13.09 - LATO  (TO) 
 11) 10.10 - OPADAJĄCE Liście (TO) 
 12)  19.10 - COOL-INO  (TZ) 
 13) 26.10 - BĄBEL  (TZ) 
 14) 08.11 - JESIEŃ  (TO) 
 15) 16.11 - PAGÓRKI (indyw.) (TZ) 
 16) 21.12 - CHASZCZE  (TZ) 
 

4. Wszystkie imprezy będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem Turystycznych InO  PTTK”. 
 a) kaŜda impreza będzie posiadała swój szczegółowy regulamin. 
 b) dopuszczalny będzie start indywidualny a takŜe w zespołach 2-osobowych ;  
     moŜliwy jest start  zawodnika +50 razem z zawodnikiem <50.  
 c) „dodatkowe 10% podstawowego limitu czasu przysługuje …… jeŜeli chociaŜ jeden z członków  
     zespołu ukończył 50 lat….” 
 d) na kaŜdej z imprez nie będzie wyodrębnionej kat.TW  – zawodnicy startują razem z młodszymi  
     wiekowo w ramach kat. TZ  albo TO ew. TP. 
 e) podstawą przyznania punktów pucharowych będą protokoły imprez przesłane do Sędziego Głównego  
 

 II. PUNKTACJA   
5. W imprezach PPG-TZ do PPG-TW zaliczane są te same punkty co w klasyfikacji TZ. 
6. W imprezach Młodz. PWP w kat.TO zaliczane będą punkty wg zasady: 
 1m- 20p. / 2m- 18p. / 3m-16p / 4m-14p. / …….11.miejsce i kolejne po 1 p. 
7. W imprezach ze startem w kat. TP zaliczane będą punkty wg zasady: 
 1m- 10p. / 2m- 9p. / 3m.- 8p. / 4m.- 7p./ …. 10.miejsce i kolejne po 1p.  
8. KaŜdemu z uczestników do punktacji końcowej zaliczanych będzie 6 najlepszych wyników startowych 
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) większa liczba indywidualnych startów 
 c) 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 Kierownika Pucharu. 
 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 10.lutego 2014r. 
        Przewodniczący Pomorskiej Komisji InO 
         Piotr śywicki (PInO 613) 
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