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REGULAMIN PUCHARU BORÓW TUCHOLSKICH                               

I PUCHARU KOCIEWIA 2020 
 

§ 1 

1. Do cyklu pucharowego PBT 2020 zaliczono następujące imprezy: 

a) InO Wiosenne´20 

b) MnO Bielowszczak 

c) Borowiacki MnO 

d) InO Nad Wdą 

e) CykloCekcyn 

f) MnO Harce 

g) InO Boruta   

h) IV MnO Warownia 

2. Powyższe imprezy tworzą również Puchar Kociewia 2020. Do klasyfikacji końcowej 

tego cyklu zalicza się wyniki wszystkich imprez. 

3. Cztery imprezy rozgrywane na terenie powiatu świeckiego tworzą Puchar Ziemi 

Świeckiej. Do klasyfikacji końcowej tego cyklu zalicza się wszystkie imprezy 

PBT/PK, ale przyjmuje się do niej punkty zdobyte w PBT/PK bez względu na 

kategorię wiekową.  

 

§ 2 

Kategorie startowe i punktacja 

1. Poszczególne imprezy Pucharów rozgrywa się zasadniczo w następujących 

kategoriach startowych: 

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

trasie mogą liczyć 1 – 2 osoby, z uwzględnieniem p. 7 i 8. 

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

zespoły startujące na trasie mogą liczyć 1 – 2 osoby z uwzględnieniem p. 7 i 8. 

3) Kategoria TT (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 5 osób; do 

klasyfikacji generalnej TM wymagana jest liczebność zespołów według p. 6. 

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

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

5) Kategoria TR – rowerowa, otwarta, zespoły do 5 osób, w tym najwyżej 2 osoby 

dorosłe; osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/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 TS i TJ zawodnicy otrzymują odpowiednio mniejszą ilość punktów – tak, 

jakby startowali na trasie o kategorię niżej. Stosuje się tu odpowiednio zasady § 3 p. 4 

i 5. 

8) W związku z rozgrywaniem Pucharu DInO na części imprez PBT trasy tego Pucharu 

zalicza się do klasyfikacji PBT w kategorii TS, wyjątkowo TJ, jednak zawodnicy 

otrzymują zróżnicowaną ilość punktów do klasyfikacji generalnej. O punktacji 

poszczególnych tras decyduje Kierownik Pucharu w porozumieniu z organizatorami 

imprezy, a informacja ta winna znaleźć się w regulaminie zawodów. W razie startu 

zawodnika w obu kategoriach startowych do klasyfikacji generalnej zalicza się mu 

lepszy wynik.  
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9) Zawodnicy kategorii wiekowej TM startują zasadniczo na trasie TT, a zawodnicy 

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

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

wymienione wyżej.   

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. 

Wyniki w kategoriach wiekowych (pucharowych) ogłasza Kierownik Pucharu. 

12) O zasadach nagradzania zawodników w kategoriach startowych lub wiekowych 

decyduje organizator z uwzględnieniem faktu startu na tej samej trasie osób z różnych 

kategorii wiekowych. 

 

§ 3 

1. Klasyfikacja generalna Pucharu Borów Tucholskich: 

1) Punktacja generalna Pucharu Borów Tucholskich w InO prowadzona jest 

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

rowerowej (TR): 

a) TS – urodzeni w roku 1999 i starsi 

b) TJ – urodzeni w latach 2000 – 2003  

c) TM – urodzeni w latach 2004 – 2006 

d) TD – urodzeni w roku 2007 i młodsi  

e) TR – kategoria otwarta wiekowo. 

2. 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. 
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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 

młodszym nie blokują i nie zabierają punktów do klasyfikacji generalnej zawodnikom 

kategorii młodszych. 

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

uczestnikom kategorii starszych, startujących na trasach przypisanych kategoriom 

młodszym. 

6) W zespole mieszanym ze względu na kategorie wiekowe punkty do klasyfikacji 

generalnej przyznawane są wszystkim zawodnikom w ich kategorii wiekowej, z tym, 

że najstarszy otrzymuje pełną liczbę punktów stosownie do trasy, natomiast młodsi 

połowę tej ilości punktów. 

7) 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.  

8) Nie przyznaje się punktów uczestnikom nie sklasyfikowanym bądź 

zdyskwalifikowanym. 

 

§ 4 

1. Każdemu uczestnikowi Pucharu Borów Tucholskich we wszystkich kategoriach do 

generalnej klasyfikacji końcowej zalicza się zasadniczo 4 najlepsze wyniki. W razie 

wypadnięcia jednej z imprez z kalendarza decyzję o ilości imprez zaliczanych do 

klasyfikacji końcowej podejmuje Kierownik Pucharu. 

2. 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 końcowej. 

3. W razie braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę liczbę lepszych wyników w 

bezpośredniej rywalizacji, zaliczonych do końcowej klasyfikacji, a następnie lepszy 

wynik w imprezie, w której startowało najwięcej uczestników sklasyfikowanych w 

pierwszej dziesiątce kategorii. 

4. Jeśli nadal nie można rozstrzygnąć kolejności, do klasyfikacji bierze się pod uwagę 

najlepszy wynik w piątej imprezie PBT. Przy nadal równej ilości punktów zawodnikom 

przyznaje się to samo miejsce. 

 

§ 5 

1. Odpowiedzialnym za prowadzenie klasyfikacji jest Kierownik, jednocześnie Sędzia 

główny Pucharu Józef Malinowski. Jego decyzje są ostateczne. 

2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Kierownik Pucharu. 

3. Podstawowe informacje związane z cyklem pucharowym znajdują się na stronie 

www.bractwoczarnejwody.org.pl.  

http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/

