
REGULAMIN PUCHARU BORÓW TUCHOLSKICH 2015 
§1 

Informacje wstępne 

1. Puchar Borów Tucholskich w Imprezach na Orientację jest cyklem Turystycznych Imprez 

na Orientację organizowanych przez niezależne organizacje i grupy nieformalne na tere-

nie Borów Tucholskich. 

2. Celem prowadzenia Pucharu jest: 

1) popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy wypoczynku,  

2) wymiana doświadczeń przez sympatyków InO, 

3) praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompa-

sem, 

4) wzajemne promowanie imprez w różnych środowiskach, 

5) wyłonienie najlepszych uczestników Marszów na Orientację z rejonu Borów Tuchol-

skich. 

§2 

Komisja Pucharowa 

1. W skład Komisji Pucharowej wchodzą przedstawiciele środowisk organizujących po-

szczególne imprezy Pucharu Borów Tucholskich w danym roku. 

2. W edycji 2015 Komisję Pucharową tworzą:  

1) Artur Fankidejski – Uczniowski Klub Sportowy „Włóczykij” z Osieka, 

2) Rafał Fierek – Gimnazjum Publiczne im. W. Bielowskiego z Warlubia, 

3) Radosław Literski – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy POL z Czerska,  

4) Józef Malinowski – Bractwo Czarnej Wody z Osia, 

5) Krzysztof Nowak – S-towarzysze Gdańsk, 

6) Rafał Sikora – UKS Bytonia, 

7) Marcin Witkowski – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy POL z Czerska  

3. Komisja Pucharowa: 

1) decyduje o włączeniu kolejnej imprezy do cyklu, 

2) decyduje o wyeliminowaniu imprezy z cyklu, 

3) decyduje o ewentualnej zmianie Regulaminu Pucharu Borów Tucholskich w InO, 

4) udziela absolutorium kierownikowi Pucharu, raz w roku po zakończeniu całej edycji 

zawodów. 

4. Organizacją prowadzącą Puchar Borów Tucholskich w Imprezach na Orientację jest Brac-

two Czarnej Wody z Osia. Kierownikiem Pucharu, jednocześnie sędzią głównym, jest Jó-

zef Malinowski.  

5. Decyzje Komisji Pucharowej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 

ponad połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos kierownika 

Pucharu. Decyzje Komisji Pucharowej są wiążące, jeśli zapadną na spotkaniach, o których 

poinformowani są wszyscy członkowie Komisji Pucharowej z odpowiednim wyprzedze-

niem, co najmniej jednego tygodnia. 

6. Osobą reprezentującą organizatorów cyklu pucharowego na zewnątrz jest kierownik Pu-

charu lub upoważniony przez niego członek Komisji.  

§3 

Obowiązki organizatorów imprez 
1. Za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie imprezy odpowiada wyłącznie jej organi-

zator.  

2. Organizator powinien wymagać od osób niepełnoletnich zgody rodziców/prawnych opie-

kunów na udział w zawodach. W przypadku ekipy reprezentującej szkołę za zgodę uważa 

się pisemne zgłoszenie ekipy przez opiekuna. 



3. Organizator zapewnia zaplecze logistyczne – obsługę techniczną, mapy, karty startowe, 

napój (herbatę) i dyplomy dla najlepszych, a w miarę możliwości posiłek i nagrody. 

4. Organizator może wyznaczyć dowolną liczbę tras, ale te liczone w punktacji pucharowej 

muszą być jednoznacznie wyróżnione spośród pozostałych. 

5. Organizator ma obowiązek posiadać mapy wzorcowe (z naniesionymi punktami stowa-

rzyszonymi) i udostępnić je zainteresowanym osobom. 

6. Organizator powinien dążyć do ogłaszania wyników po zakończeniu zawodów, a w razie 

zaistniałych wątpliwości (protestów) zakończyć tylko te kategorie, gdzie nie ma wątpli-

wości.  

7. Organizator powinien powołać trzyosobową Komisję Sędziowską do rozstrzygania spraw 

spornych. 

8. Organizator ma obowiązek umieścić logo Pucharu oraz ewentualne loga patronów hono-

rowych i sponsorów Pucharu i poszczególnych zawodów na mapach startowych. 

9. Organizator ma obowiązek opublikować komunikat startowy zawodów z dwutygodnio-

wym wyprzedzeniem na stronie internetowej Pucharu Borów Tucholskich.  

10. Protokół powinien zawierać imiona i nazwiska oraz rok urodzenia wszystkich uczestni-

ków zawodów. 

11. Organizator imprezy ma obowiązek przedstawić w formie elektronicznej wyniki zawodów 

i przesłać je na adres osób prowadzących stronę Pucharu oraz do kierownika Pucharu 

możliwie najszybciej, nie później jednak niż w terminie do 5 dni od zakończenia imprezy. 

Wyniki niezwłocznie powinny zostać umieszczone na stronie Pucharu. 

12. Protesty dotyczące wyników imprezy można zgłaszać w terminie 2 tygodni od dnia ogło-

szenia wyników. Po tym terminie wyniki stają się prawomocne, a organizator przesyła do 

kierownika Pucharu protokół końcowy. 

13. Imprezy zaliczane do Pucharu Borów Tucholskich w InO zaleca się przeprowadzać zgod-

nie z „Informacjami dla organizatorów ogólnopolskich imprez na orientację rangi Mi-

strzostw Polski i Pucharu Polski”, stosując „Zasady punktacji i współzawodnictwa w tury-

stycznych imprezach na orientację” Komisji InO PTTK w Warszawie. Odstępstwa od 

tych zasad powinny być uzgodnione z kierownikiem Pucharu i ogłoszone w regulaminie 

imprezy. 

14. Niespełnienie wymogów może spowodować nie zaliczenie wyników imprezy w klasyfi-

kacji ogólnej Pucharu Borów Tucholskich w InO oraz stanowić podstawę do jej wyelimi-

nowania w następnym cyklu pucharowym. 

15. Impreza włączona do cyklu musi spełniać regulaminowe wymogi. Oceny spełnienia wa-

runków dokonuje Komisja Pucharowa. W przypadku oceny negatywnej, Komisja Pucha-

rowa przedstawia swoje zastrzeżenia na piśmie organizatorowi. 

§4 

Kalendarz 
1. Imprezami cyklu zostają, na wniosek organizatorów, imprezy zaliczone przez Komisję 

Pucharową do Kalendarza Pucharu Borów Tucholskich w InO. 

2. Ilość imprez w jednym cyklu nie powinna przekraczać 12.  

3. Kalendarz imprez powinien być ogłoszony nie później niż dwa tygodnie przed zorgani-

zowaniem pierwszej imprezy cyklu. Imprezy zgłoszone później mogą być zorganizowane 

jako imprezy pucharowe i włączone do Pucharu Borów Tucholskich w InO po decyzji 

Komisji Pucharowej. 

4. Kalendarz Pucharu oraz klasyfikacja pucharowa ogłaszane będą na stronie internetowej 

Pucharu.  

5. Do cyklu pucharowego 2015 zaliczono następujące imprezy: 

a) Bielowszczak 

b) Borowiacki 

c) Nad Wdą 



d) Depniemy 

e) Warownia 

f) Harce 

g) Szago. 

6. InO Bielowszczak, Nad Wdą i Warownia tworzą Puchar Powiatu Świeckiego.  

§5 

Kategorie startowe i punktacja 

1. Poszczególne imprezy Pucharu rozgrywa się w czterech lub pięciu kategoriach starto-

wych: 

1) Kategoria TZ (zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS; zespoły startujące na 

trasie mogą liczyć maksymalnie 2 osoby. 

2) Kategoria TU (średnio zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS i juniorów TJ; 

zespoły startujące na trasie mogą liczyć maksymalnie 2 osoby. 

3) Kategoria TM (młodzieżowa) – młodzież szkół gimnazjalnych; zespoły startujące na 

trasie mogą liczyć maksymalnie 2 osoby. 

4) Kategoria TT (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób. 

5) Kategoria TR (na części imprez PBT) – rowerowa, otwarta, zespoły o dowolnej li-

czebności, w tym najwyżej 2 osoby dorosłe; osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisem-

ną zgodą rodziców/prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych. 

5) We wszystkich kategoriach (poza TT) poza konkurencją mogą startować zespoły               

w składzie większym, niż przewidywany regulaminem.  

6) Za zgodą organizatora istnieje możliwość startu na trasie z klasyfikacją w wyższej ka-

tegorii wiekowej. 

7) Organizator ma prawo wprowadzić do programu zawodów dodatkowe trasy, których 

wyniki jednak nie będą zaliczane do klasyfikacji generalnej PBT. 

8) Wyniki zawodów są podawane w kategoriach startowych TZ, TU, TM, TT i TR. 

9) Ze względu na możliwość startu zawodników zróżnicowanych kategoriami wieko-

wymi na trasach TU i TT organizator może wprowadzić własne zasady przydzielania 

dyplomów i nagród dla tych kategorii. 

2. Klasyfikacja generalna Pucharu Borów Tucholskich: 

1) Punktacja generalna Pucharu Borów Tucholskich w InO prowadzona jest indywidual-

nie w trzech kategoriach wiekowych (TS, TJ, TM) oraz kategorii rowerowej (TR): 

a) TS – urodzeni w roku 1994 i starsi 

b) TJ – urodzeni w latach 1995 – 98  

c) TM – urodzeni w latach 1999 – 2001  

d) TR – kategoria otwarta wiekowo. 

2) Każdemu uczestnikowi Pucharu w kategoriach TS, TJ i TM do generalnej klasyfikacji 

końcowej zaliczane są 4 najlepsze wyniki uzyskane w poszczególnych imprezach cy-

klu. W kategorii TR do klasyfikacji pucharowej zalicza się 3 najlepsze wyniki. W ka-

tegorii TD nie jest prowadzona generalna klasyfikacja końcowa. 

3) W razie uzyskania tej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej przez dwóch lub 

więcej zawodników w celu rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę większą liczbę 

pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich itd., zaliczonych do klasyfikacji koń-

cowej. 

4) Jeśli nadal nie można rozstrzygnąć kolejności, zawodnikom o równej ilości punktów 

przyznaje się to samo miejsce. 

3. Punktacja imprez: 

1) W kategoriach TZ/TS, TU/TJ, TM punktowane są wszystkie miejsca zajęte w impre-

zie zgodnie z zasadą: 

a) 1. miejsce – 30 pkt. 

b) 2. miejsce – 27 pkt. 



c) 3. miejsce – 25 pkt. 

d) 4. miejsce – 24 pkt. 

e) 5. miejsce – 23 pkt. 

f) itd. do 27 miejsca i za kolejne miejsca 1 pkt. 

2) W kategorii TS/TU punktowane są wszystkie miejsca zajęte w imprezie zgodnie z za-

sadą: 

a) 1. miejsce – 20 pkt. 

b) 2. miejsce – 19 pkt. 

c) 3. miejsce – 18 pkt. 

d) 4. miejsce – 17 pkt. 

e) itd. do 20 miejsca i za kolejne miejsca 1 pkt. 

3) W przypadku startu zawodnika na trasach TZ i TU tej samej imprezy do klasyfikacji 

generalnej zalicza się lepszy z wyników. 

4) Uczestnicy kategorii TS startujący na trasie TU nie blokują i nie zabierają punktów do 

klasyfikacji generalnej startującym uczestnikom kategorii TJ. 

5) Uczestnicy kategorii TJ blokują i zabierają punkty do klasyfikacji generalnej uczestni-

kom kategorii TS startującym na trasie TU. 

6) Uczestnikom zespołu mieszanego (TS i TJ, TJ i TM) punkty do klasyfikacji generalnej 

przyznawane są w kategorii TS. 

4) Jeśli podczas imprezy dwa lub więcej zespołów uzyska tyle samo punktów karnych, 

wówczas do klasyfikacji generalnej Pucharu zalicza się wszystkim takie samo miejsce, 

najwyższe wśród tej grupy zespołów.  

5) Nie przyznaje się punktów uczestnikom nie sklasyfikowanym bądź zdyskwalifikowa-

nym. 

4. Odpowiedzialnym za prowadzenie klasyfikacji jest kierownik Pucharu. 

§6 

Struktura Pucharu. 

1. Puchar Borów Tucholskich jest cyklem samodzielnych Imprez na Orientację. 

2. Puchar Borów Tucholskich w Imprezach na Orientację rozgrywany jest w systemie rocz-

nym, w oparciu o ustalony kalendarz. 

3. Zakończenie Pucharu następuje w czasie ostatniej imprezy cyklu. 

4. Ogłoszenie zwycięzców Pucharu następuje w trakcie zakończenia ostatniej imprezy cyklu 

lub imprezy zakończeniowej. 

§7 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie informacje związane z cyklem pucharowym znajdują się na stronie 

www.pbt.turystyka.pl. Odpowiedzialnym za prowadzenie strony jest Rafał Sikora. 

2. Organizatorzy wnioskujący o włączenie imprezy do cyklu Pucharu Borów Tucholskich w 

InO akceptują niniejszy regulamin w całości. 

3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Pucharowa. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2015 r. 

 

http://www.pbt.turystyka.pl/

