
REGULAMIN PUCHARU BORÓW TUCHOLSKICH 2017 
§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. 

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

nym, w oparciu o ustalony kalendarz. 

4. Ogłoszenie zwycięzców i zakończenie Pucharu następuje w czasie ostatniej imprezy cy-

klu.  

§2 

Kierowanie Pucharem 
1. 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.  

2. Organem konsultacyjnym kierownika Pucharu jest Komisja Pucharowa, w skład której 

wchodzą przedstawiciele organizatorów poszczególnych imprez Pucharu Borów Tuchol-

skich w danym roku. 

3. Kierownik Pucharu, po konsultacji z Komisją, decyduje o: 

1) włączeniu kolejnej imprezy do cyklu, 

2) wyeliminowaniu imprezy z cyklu, 

3) ewentualnej zmianie Regulaminu Pucharu Borów Tucholskich w InO 

4. Konsultacje są obowiązkowe, a ich podsumowaniem jest głosowanie Komisji Pucharowej 

w wyżej wymienionych sprawach 

3. Komisja Pucharowa udziela absolutorium kierownikowi Pucharu, raz w roku po zakoń-

czeniu całej edycji zawodów. 

3. 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/organizację za 

zgodę uważa się pisemne zgłoszenie ekipy przez opiekuna. 

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

muszą być jednoznacznie wyróżnione spośród pozostałych. 

4. Organizator imprezy powinien starać się zapewnić materiały startowe (w tym mapy) dla 

każdego uczestnika w kategoriach pucharowych, pod warunkiem terminowego zgłosze-

nia. Uczestnicy nie zgłoszeni lub nieterminowo zgłoszeni mogą zostać nie dopuszczeni do 

startu w zawodach.  



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

rzyszonymi oraz, w miarę możliwości, kodami PK i PS) i udostępnić je zainteresowanym 

osobom w taki sposób, aby nie naruszyć zasad rywalizacji. Po zawodach mapy wzorcowe 

powinny być udostępniane na prośbę uczestników w uzgodnionej formie. 

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

zaistniałych wątpliwości (protestów) zakończyć tylko te kategorie, w których taka sytu-

acja nie wystąpiła.  

7. W razie potrzeby organizator powinien powołać trzyosobową Komisję Sędziowską do 

rozstrzygnięcia spraw spornych.  

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

rowych oraz sponsorów Pucharu i poszczególnych zawodów na mapach startowych. 

9. Organizator ma obowiązek przekazać do opublikowania na stronie internetowej Pucharu 

Borów Tucholskich komunikat startowy/regulamin zawodów z dwutygodniowym wy-

przedzeniem  

10. Protokół powinien zawierać imiona i nazwiska oraz obowiązkowo kategorię wiekową 

wszystkich uczestników zawodów.  

11. W regulaminach zawodów należy umieszczać obligatoryjność zgody na publikowanie da-

nych osobowych, niezbędnych dla klasyfikacji startujących w danej imprezie i cyklu.  

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

i przesłać je na adres osoby prowadzącej stronę Pucharu oraz do kierownika Pucharu moż-

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

razie obiektywnych przeszkód organizator powinien podać wstępne wyniki przynajmniej 

pięciu czołowych zespołów. Wyniki niezwłocznie powinny zostać umieszczone na stronie 

Pucharu. 

13. Na wniosek zawodnika lub kierownika ekipy organizator powinien niezwłocznie udostęp-

nić szczegółowe wyniki (ocenę karty startowej lub jej skan) zainteresowanej stronie.  

14. 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.  

15. 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. 

16. Impreza włączona do cyklu musi spełniać podstawowe wymogi regulaminowe. Ich nie-

spełnienie może spowodować nie zaliczenie wyników imprezy w klasyfikacji ogólnej Pu-

charu Borów Tucholskich w InO oraz stanowić podstawę do jej wyeliminowania w na-

stępnym cyklu pucharowym. 

§4 

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

zowaniem pierwszej imprezy cyklu.  

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

Pucharu.  

3. Do cyklu pucharowego 2017 zaliczono następujące imprezy: 

a) Bielowszczak 

b) Szago XIII 

c) Pelpliński MnO 

d) Borowiacki 

e) Nad Wdą 



f) Harce 

g) Leśnica 

h) Szago XIV. 

4. Imprezy rozgrywane na terenie Kociewia tworzą Puchar Kociewia 2017. Do klasyfi-

kacji końcowej zaliczone zostaną wyniki wszystkich imprez w kategoriach pieszych.  

§5 

Kategorie startowe i punktacja 
1. Poszczególne imprezy Pucharu rozgrywa się zasadniczo w następujących kategoriach 

startowych: 

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

trasie mogą liczyć 1 – 2 osoby. 

2) Kategoria TU (średnio zaawansowani) – głównie dla seniorów TS i juniorów TJ; ze-

społy startujące na trasie mogą liczyć 1 – 2 osoby. 

3) Kategoria TT (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób; 

do klasyfikacji generalnej TM wymagana jest liczebność zespołów według ust. 6. 

4) Kategoria TP (początkujący) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób; do 

klasyfikacji generalnej TD wymagana jest liczebność zespołów według ust. 6. 

5) Kategoria TR (na części imprez PBT) – rowerowa, otwarta, zespoły do 5 osób, w tym 

najwyżej 2 osoby dorosłe; osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodzi-

ców/prawnych opiekunów i zasadniczo pod opieką osób dorosłych. 

6) Do klasyfikacji generalnej zaliczane są wyniki: 

a) w kategorii wiekowej TD zespołów dwu-czteroosobowych, 

b) w kategorii TM zespołów dwu-trzyosobowych.  

7) Ze względu na zaliczenie części imprez do kilku cykli pucharowych dopuszcza się 

start zespołów trzyosobowych na trasach TZ i TU. Do klasyfikacji generalnej Pucharu 

Borów zawodnicy otrzymują odpowiednio mniejszą ilość punktów – tak, jakby star-

towali na trasie o kategorię niżej. 

8) Zawodnicy kategorii wiekowej TM startują zasadniczo na trasie TT, a zawodnicy ka-

tegorii wiekowej TD na trasie TP. Za zgodą Kierownika Pucharu, zawodnicy TM i TD 

mogą być klasyfikowani na podstawie wyników z innych tras startowych, niż wymie-

nione wyżej. Organizator ma prawo przygotować osobne trasy startowe dla kategorii 

TM i TD. 

9) Ze względu na specyfikę poszczególnych imprez organizator może wystąpić do Kie-

rownika Pucharu o zaliczenie trasy do jednej z kategorii startowych lub wiekowych, 

mimo, iż nie spełnia ona wszystkich kryteriów tej trasy. Kierownik przyjmuje lub od-

rzuca propozycję. Wniosek powinien zostać złożony w terminie umożliwiającym pod-

jęcie decyzji przed ogłoszeniem regulaminu danej imprezy. 

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

wyniki jednak nie będą zaliczane do klasyfikacji generalnej PBT. 

11) Wyniki zawodów są podawane w kategoriach startowych TZ, TU, TT, TP i TR. 

12) O zasadach nagradzania zawodników w kategoriach startowych lub wiekowych decy-

duje organizator. 

2. Klasyfikacja generalna Pucharu Borów Tucholskich: 

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

nie w czterech kategoriach wiekowych (TS, TJ, TM, TD) oraz kategorii rowerowej 

(TR): 

a) TS – urodzeni w roku 1996 i starsi 

b) TJ – urodzeni w latach 1997 – 2000  

c) TM – urodzeni w latach 2001 – 2003 

d) TD – urodzeni w roku 2004 i młodsi  

e) TR – kategoria otwarta wiekowo. 



2) Każdemu uczestnikowi Pucharu we wszystkich kategoriach do generalnej klasyfikacji 

końcowej zalicza się 4 najlepsze wyniki.   

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) W razie braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę liczbę lepszych wyników w bez-

pośredniej rywalizacji, zaliczonych do końcowej klasyfikacji. 

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

przyznaje się to samo miejsce. 

3. Punktacja imprez: 

1) We wszystkich kategoriach pieszych punktowane są wszystkie miejsca zajęte w 

imprezie zgodnie z tabelą: 

Trasa 
Kategoria 

wiekowa 
Miejsce i punkty do klasyfikacji generalnej 

TZ TS miejsce 1 2 3 4 5 6 7-26 27 i nast. 

  punkty 30 27 25 24 23 22 21-2 1 

TU TJ miejsce 1 2 3 4 5 6 7-26 27 i nast. 

  punkty 30 27 25 24 23 22 21-2 1 

 TS miejsce 1 2 3 4 5 6 7-18 19 i nast. 

  punkty 20 18 17 16 15 14 13-2 1 

TT TM miejsce 1 2 3 4 5 6 7-26 27 i nast. 

  punkty 30 27 25 24 23 22 21-2 1 

 TJ miejsce 1 2 3 4 5 6 7-18 19 i nast. 

  punkty 20 18 17 16 15 14 13-2 1 

 TS miejsce 1 2 3 4 5 6 7-9 10 i nast. 

  punkty 10 9 8 7 6 5 4-2 1 

TP TD miejsce 1 2 3 4 5 6 7-26 27 i nast. 

  punkty 30 27 25 24 23 22 21-2 1 

 TM miejsce 1 2 3 4 5 6 7-18 19 i nast. 

  punkty 20 18 17 16 15 14 13-2 1 

 TJ miejsce 1 2 3 4 5 6 7-9 10 i nast. 

  punkty 10 9 8 7 6 5 4-2 1 

 TS miejsce 1 2 3 4 5 6 7 i nast.  

  punkty 5 4 3 2 1 1 1 

 

2) W kategorii rowerowej punkty przydziela się, jak w pieszej TZ. 

3) W przypadku startu zawodnika na różnych trasach tej samej imprezy do klasyfikacji 

generalnej zalicza się lepszy z wyników. 

4) Uczestnicy kategorii starszych startujący na trasach przypisanych kategoriom młod-

szym nie blokują i nie zabierają punktów do klasyfikacji generalnej zawodnikom ka-

tegorii młodszych. 

5) Uczestnicy kategorii młodszych blokują i zabierają punkty do klasyfikacji generalnej 

uczestnikom kategorii starszych, startujących na trasach przypisanych kategoriom 

młodszym. 

6) Uczestnikom zespołu mieszanego ze względu na kategorie wiekowe punkty do klasy-

fikacji generalnej generalnej przyznawane są:  

a) W przypadku różnicy o jedną kategorię wszystkim zawodnikom w kategorii wie-

kowej zawodnika starszego 



b) W przypadku różnicy o więcej niż jedną kategorię tylko zawodnikowi kategorii 

starszej. 

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. 

§7 

Postanowienia końcowe. 
1. Podstawowe informacje związane z cyklem pucharowym znajdują się na stronie 

www.bractwoczarnejwody.org.pl. Wyniki zawodów umieszcza się na stronach organiza-

torów.  

2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Kierownik Pucharu. 


