
PUCHAR WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ

1. Puchar Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację, zwany dalej Pucharem
Województwa, ma na celu:

a. wyłonienie najlepszych uczestników turystycznych imprez na orientację na trasach pieszych,
b. zachęcenie do udziału w imprezach na orientację poza najbliższą okolicą zamieszkania.

2. Puchar Województwa powstał w 2003 roku z woli jednostek organizujących imprezy na orientację.
Zarządy tych jednostek odpowiadają za dostosowanie założeń swoich imprez zaliczanych
do Pucharu Województwa do poniższego regulaminu oraz za ich przestrzeganie i bezzwłoczne
sporządzanie protokołu końcowego z imprezy.

3. Koordynacją, nadzorem nad przestrzeganiem wymogów niniejszego regulaminu, zbieraniem
protokołów końcowych z imprez z wynikami i opracowywaniem klasyfikacji Pucharu Województwa
zajmuje się Sędzia Główny Pucharu Województwa, wybierany przez jednostki organizujące .

4. Do Pucharu Województwa zalicza się wyniki z imprez, uznanych jako rundy:
a. organizatorów z województwa śląskiego – z trasami na terenie województwa śląskiego lub

w odległości do 50 km od granic województwa;
b. organizatorów z innych województw – z trasami na terenie województwa śląskiego lub

w odległości do 50 km od granic województwa.

5. Klasyfikacją Pucharu Województwa objęci są wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do tego
Pucharu, spełniający jego regulaminowe założenia, niezależnie od miejsca zamieszkania
i reprezentowanej organizacji. Nie jest wymagana żadna forma dodatkowego zgłaszania udziału
w klasyfikacji Pucharu.

6. Puchar Województwa obejmuje klasyfikacje podstawowe:
a. indywidualną, osobno w każdej pucharowej kategorii - grupie wiekowej;
b. drużynową (kluby, koła, szkoły, organizacje itp. jednostki organizacyjne), bez podziałów.

W ramach Pucharu, w oparciu o dane i wyniki tych klasyfikacji mogą być tworzone inne klasyfikacje,
jednorazowe lub stałe.

7. Każdą z klasyfikacji dzieli się na dwie grupy wynikowe:
a. niższa – eliminacyjna, do której osoba lub drużyna dostaje się z pierwszym zaliczonym

wynikiem z rundy Pucharu;
b. wyższa - finałowa, do której awansują osoby i drużyny, które mają minimum o jeden

zaliczony wynik z rundy więcej niż wynosi najwyższa liczba rund Pucharu organizatorów
z jednego powiatu, a łączna wartość punktów w klasyfikacji jest większa od zera.

8. Kolejność zajętych miejsc w każdej kategorii wiekowej klasyfikacji indywidualnej oraz w klasyfikacji
drużynowej ustala się tylko w finałowych grupach wynikowych.

9. Klasyfikacja indywidualna Pucharu Województwa prowadzona jest w następujących kategoriach,
czyli grupach wiekowych:

a. młodzicy (M) - 16 lat i młodsi;
b. juniorzy (J) - 17 ÷ 20 lat;
c. seniorzy (S) - 21 lat i starsi;
d. koneserzy (K) - 50 lat i starsi;
e. weterani (W) - 65 lat i starsi;
f. nestorzy (N) - 80 lat i starsi.

10. O zaliczeniu do odpowiedniej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia. Możliwe są następujące
odstępstwa:

a. dopuszcza się równoczesne (obok kategorii właściwej ze względu na rok urodzenia) lub wy-
łączne sklasyfikowanie w grupie wiekowo trudniejszej o jeden stopień, to jest młodzików w
grupie wiekowej juniorów, juniorów w grupie seniorów, koneserów w grupie seniorów,
weteranów w grupie koneserów oraz nestorów w grupie weteranów, bez konieczności
zgłoszenia chęci takiej zmiany Sędziemu Głównemu Pucharu Województwa;

b. osoba, która w ciągu roku startowała na trasach zaliczanych do różnych grup (kategorii)
wiekowych Pucharu jest sklasyfikowana niezależnie w obu dopuszczalnych dla niej
kategoriach, przy czym punkty za start otrzymuje w tej, która odpowiada kategorii z rundy, a
w drugiej otrzymuje 0 (zero) punktów z zaliczeniem startu wymaganego przy przejściu do
finałowej grupy wynikowej, o ile runda ta była wyznaczona dla tej kategorii;

c. w jednej rundzie punkty za start uzyskuje się tylko w jednej kategorii. W przypadku startu
podczas jednej rundy w kilku kategoriach, gdy po uwzględnieniu innych warunków
regulaminu Pucharu wynik punktowy może być zaliczony do niejednej kategorii, to
młodzikom i juniorom zalicza się go w kategoriach właściwych dla ich wieku, a seniorom,
koneserom, weteranom i nestorom w kategorii, w której w tej rundzie uzyskują wyższy
(lepszy) wynik. W pozostałych kategoriach ich wynik nie blokuje miejsca, o ile nie należy
inaczej postąpić w wyniku innych wymogów regulaminu Pucharu.



11. Prawo do zmiany grupy wiekowej na trudniejszą pozwala na dobieranie do składów startujących
zespołów osób z różnych pucharowych kategorii – grup wiekowych, jednak w ograniczonym
zakresie.
Wpływ mieszania składów na zaliczanie wyników do klasyfikacji indywidualnej Pucharu jest
następujący:
a. W klasyfikacji grupy młodzików pomija się wyniki zespołów o mieszanych składach,
b. Do klasyfikacji grupy juniorów zalicza się wynik startu młodzika z juniorem,
c. Do klasyfikacji grupy seniorów zalicza się wynik startu juniora z seniorem, juniora z koneserem i
konesera z seniorem,
d. Do klasyfikacji seniorów zalicza się wynik startu juniora, seniora i konesera w przypadku ich
tworzenia zespołu z młodzikiem, weteranem lub nestorem (partnerowi wyniku nie zalicza się),
e. Do klasyfikacji grupy koneserów zalicza się wynik startu konesera z weteranem,
f. Do klasyfikacji grupy koneserów zalicza się wynik startu konesera w przypadku tworzenia zespołu z
młodzikiem lub nestorem (partnerowi wyniku nie zalicza się),
g. Do klasyfikacji grupy weteranów zalicza się wynik startu weterana z nestorem,
h. Do klasyfikacji grupy weteranów zalicza się wynik startu weterana w przypadku tworzenia zespołu
z partnerem w wieku rocznikowo 13 lat lub młodszym (partnerowi wyniku nie zalicza się),
i. Do klasyfikacji grupy nestorów zalicza się wynik startu nestora w przypadku tworzenia zespołu z
partnerem w wieku rocznikowo 13 lat lub młodszym (partnerowi wyniku nie zalicza się).

12. Młodzik oraz junior, startujący w rundzie Pucharu w kategorii w kategorii właściwej dla swojego wie-
ku, z osobą o wieku właściwym dla kategorii starszej ma zaliczony start, za który uzyskuje 0 (zero)
punktów, ale startu tego nie ma zaliczonego osoba starsza, a ich wynik jest pomijany w klasyfikacji.

13. Blokowanie miejsca oznacza uwzględnienie tego miejsca przy ocenie za zajęcie kolejnych miejsc.
Pominięcie wyniku powoduje nie blokowanie miejsca w klasyfikacji rundy Pucharu, co skutkuje prze-
sunięciem osób z gorszym wynikiem na miejsce korzystniejsze.

14. Do klasyfikacji indywidualnej pucharu zaliczane są wyniki z następujących kategorii imprezowych:
a. do młodzików z kategorii wiekowej TM;
b. do juniorów z kategorii wiekowej TJ;
c. do seniorów z kategorii wiekowej TS;
d. do koneserów z kategorii wiekowej TW50;
e. do weteranów z kategorii wiekowej TW65
f. do nestorów z kategorii wiekowej TW80;
g. z kategorii wiekowych łączonych (np. TO) zostaną na potrzeby Pucharu Województwa

wyodrębnione grupy osób w wieku odpowiadającym poszczególnym kategoriom Pucharu;
h. z kategorii sprawnościowych zostaną na potrzeby Pucharu Województwa wyodrębnione

grupy osób – odpowiednio z kategorii TP do grupy nestorów, z TT do grup młodzików i
weteranów, z TU do grup juniorów i koneserów, z TZ do grupy seniorów;

i. warunkiem wyodrębnienia grupy osób opisanej w podpunkcie g, h jest brak na imprezie
odpowiadającej jej kategorii wymienionych w podpunktach a, b, c, d, e lub f;

j. ne grupy osób nie blokują miejsc innym grupom osób i kategoriom;
k. w sytuacjach nieopisanych lub niejednoznacznych, wyboru kategorii imprezowych, z których

wyniki będą zaliczane do kategorii pucharowych, dokonuje sędzia główny Pucharu
Województwa,

l. organizator rundy, w porozumieniu i z aprobatą sędziego głównego Pucharu Województwa,
nie później niż tydzień przed głównym terminem zgłoszeń uczestnictwa, umieszcza w
regulaminie lub na stronie internetowej rundy informację z wykazem kategorii imprezowych z
których zaliczane będą wyniki do poszczególnych kategorii pucharowych. Gdy w podanym
terminie wykaz ten nie zostanie umieszczony we wskazany sposób, informację tę
obwieszcza sędzia główny Pucharu Województwa tam, gdzie publikuje bieżące wyniki
pucharowych klasyfikacji, a organizator rundy do trzech dni przed datą startu umożliwia
uczestnikowi zmianę kategorii imprezowej, bez pobierania ewentualnych opłat za to.
Późniejsze ustalenie wykazu, z częścią lub całością kategorii, sędzia główny określa według
zasad wyżej podanych, a w następnej kolejności na podstawie analizy wiekowej uczestników
rundy w poszczególnych kategoriach, po czym obwieszcza to w opisanych miejscach.

15. Jeżeli przed rozpoczęciem startu organizator rundy w imprezowych materiałach informacyjnych
takich jak regulamin, komunikat techniczny itp. określił ilościowy skład zespołów, a w klasyfikacji ujął
również zespoły o składzie większym, to wynik tych zespołów w klasyfikacji rundy Pucharu
traktowany jest jak u osób niesklasyfikowanych, ale z blokowaniem zajętego miejsca.

16. Wyniki zadań dodatkowych, mających na celu wyłonienie zwycięzców rundy w przypadku uzyskania
przez zespoły takich samych wyników końcowych, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu punktów
do klasyfikacji indywidualnej Pucharu zależnych od zajętego miejsca w rundzie, jeśli zadania te nie
były oceniane według zasad punktacji i współzawodnictwa KInO ZG PTTK, nie dotyczyły wszystkich
zespołów w kategorii i oceny nie zostały wliczone do wyników ogólnych zespołów.



17. Wyniki osób startujących w imprezie poza konkursem są w klasyfikacji rundy pucharu pomijane i nie
blokują miejsc.

18. Osoby, które startowały, ale nie zostały sklasyfikowane w rundzie Pucharu, mają zaliczony start, za
który uzyskują 0 (zero) punktów.

19. Osób zdyskwalifikowane podczas imprezy za niedopuszczalne przewinienia nie mają zaliczonego
startu do klasyfikacji Pucharu.

20. W imprezach wieloetapowych, w których na części etapów tworzących wynik do Pucharu
Województwa zespół zmieniał skład albo przybył niekompletny na metę, wyniki rundy ustala się
odrębnie dla każdego wariantu składu. W takiej sytuacji do klasyfikacji indywidualnej Pucharu
Województwa każdemu członkowi zespołu odrębnie ustala się właściwą kategorię a następnie
zalicza się najlepszy dla niego wynik. Wyniki niewykorzystane przez żadnego z członków zespołu nie
blokują miejsca, o ile nie należy inaczej postąpić w wyniku innych wymogów regulaminu Pucharu. W
podanym postępowaniu etapy opuszczone przez cały zespół uwzględnia się w wyniku zespołu w
składzie z etapu bez-pośrednio poprzedzającego, a jeśli zespół wcześniej nie startował - w wyniku
zespołu w pierwszym składzie.

21. Osoby, których rok urodzenia nie będzie znany lub gdy wystąpi rozbieżność w podanych datach, nie
będą uwzględniane w klasyfikacji Pucharu Województwa, ale będą blokować zajęte miejsce.
Partnerzy tych osób w zespole, mimo rocznika urodzenia znanego i prawidłowego dla kategorii, swój
start w rundzie Pucharu będą miały potraktowany w ten sam sposób. Uzupełnienie brakujących
danych oraz wyjaśnienie rozbieżności jest możliwe, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia
ogłoszenia nieoficjalnych wyników końcowych klasyfikacji Pucharu.

22. Klasyfikację Pucharu Województwa prowadzi się w okresie roku kalendarzowego.

23. Nie później niż na początku danego roku rozliczeniowego ustalane są imprezy objęte klasyfikacją
Pucharu Województwa, zwane dalej rundami. Każda pucharowa kategoria może mieć ustalony
inny zestaw zaliczanych imprez i etapów imprez. Jeżeli w rundzie wieloetapowej wybór etapów nie
zostanie określony, przyjmuje się wynik z klasyfikacji generalnej. W przypadku rażących odstępstw
od zasad klasyfikacji lub niedopełnienia zobowiązań organizacyjnych wobec regulaminu Pucharu
dana runda może zostać wyłączona z klasyfikacji pucharowej w trakcie roku rozliczeniowego, nie
później niż w 30 dni po jej odbyciu.

24. W kategorii młodzików nie uwzględnia się imprez i etapów nocnych.

25. Ilość ustalonych rund dla każdej kategorii powinna się mieścić w zakresie od 3 do 10.

26. Wynik końcowy w indywidualnej klasyfikacji pucharowej jest sumą najlepszych uzyskanych i
zaliczanych punktów za zajęte miejsca w poszczególnych rundach.

27. Liczbę maksymalnych wyników zaliczanych w klasyfikacji indywidualnej Pucharu Województwa
ustala się:

a. przy parzystej ilości rund - w minimalnej wielkości połowy liczby rund zaliczanych do tej
kategorii, powiększonej o jedną;

b. przy nieparzystej ilości rund - w minimalnej wielkości połowy liczby rund zaliczanych do tej
kategorii, zaokrąglonej w górę.

28. Przynajmniej jeden z wyników zaliczanych do klasyfikacji indywidualnej musi być uzyskany w
zmienionym składzie zespołu startującego (w stosunku do startów w innych rundach w roku
rozliczeniowym) lub podczas startu samodzielnego (indywidualnego). Jeżeli wśród zaliczanych
wyników nie ma spełniającego ten wymóg, to najgorszy z nich zamienia się na najlepszy wśród
pominiętych, ale spełniający wymaganie. Jeżeli żaden z wyników nie został uzyskany w zmienionym
składzie lub indywidualnie, to wartość najsłabszego zaliczanego wyniku obniża się do 1. Obniżenie to
nie wpływa na klasyfikację drużynową.

29. W przypadku równej sumy ilości punktów zdobytej w roku rozliczeniowym Pucharu Województwa o
miejscu od pierwszego do piętnastego w indywidualnej klasyfikacji końcowej, uwzględniając
wszystkie starty w Pucharze, decydują kolejno:

a. większa liczba lepszych wyników z wszystkich bezpośrednich rywalizacji w rundach
wieloetapowych;

b. większa liczba lepszych wyników z wszystkich bezpośrednich rywalizacji;
c. lepszy z najlepszych uzyskanych wyników;
d. większa ilość startów w rundach wieloetapowych i nocnych;
e. większa ilość startów indywidualnych;
f. większa ilość zmian zespołów, w których porównywane osoby startowały;
g. większa sumaryczna ilość zdobytych punktów z wszystkich rund.

30. Punkty do klasyfikacji indywidualnej zależne są od zajętego miejsca w rundzie i wynoszą:

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

punkty 30 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14



miejsce 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 dalsze

punkty 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 po 1

31. W przypadku startu zespołowego każdy z członków zespołu otrzymuje taką samą ilość punktów.

32. Drużyny, czyli różne jednostki organizacyjne, podlegają klasyfikacji drużynowej. Jednostki
organizacyjne mniejsze, istniejące w ramach lub przy jednostce większej, w klasyfikacji drużynowej
są oceniane odrębnie, a ich wyniki nie podlegają łączeniu ani w części, ani w całości. Drużynę, która
poda nazwę brzmiącą niejednoznacznie, traktuje się jako niezależną. Podczas rundy, obok nazwy
drużyny, każdy zespół ma prawo używać odrębnego dla siebie miana.

33. Zespół może się składać z osób reprezentujących różne drużyny, wówczas wynik uzyskany przez
pierwszy, najlepszy w kategorii Pucharu zespół mieszany tych drużyn zalicza się każdej z drużyn, ale
następne w tej kategorii wyniki zespołów złożonych z osób z tych samych drużyn tylko w wysokości
50%, z zaokrągleniem do większej liczby całkowitej.

34. Każda osoba może reprezentować dowolną ilość organizacji, ale tylko jedną w jednej rundzie
Pucharu. Przekroczenie tej ilości skutkuje niezaliczeniem wyniku w klasyfikacji drużynowej żadnej z
tych organizacji, nie ma to jednak wpływu na zaliczenie tego wyniku pozostałym członkom zespołu.

35. Przynależność do drużyny w danej rundzie zespół może zmienić nie później, niż przed wyjściem na
trasę.

36. W klasyfikacji drużynowej w rundzie Pucharu wynik jednostki jest sumą najlepszych dziesięciu
wyników jej zespołów, wybranych z klasyfikacji indywidualnej wszystkich kategorii.

37. W klasyfikacji drużynowej uwzględnia się tylko te wyniki, które zostały uznane w klasyfikacji
indywidualnej Pucharu Województwa. Na uwzględnienie to nie ma wpływu przynależność do grupy
wynikowej ani równoczesne klasyfikowanie w skali roku w różnych kategoriach wiekowych.

38. W rocznej klasyfikacji drużynowej Pucharu Województwa maksymalna liczba rund dających
najlepszy wynik drużyny:

a. przy ilości rund w rocznej edycji wynoszącej 5 lub więcej jest o dwa mniejsza od ilości rund,
które się odbyły, ale nie więcej niż osiem;

b. przy ilości rund w rocznej edycji wynoszącej 3 lub 4 jest równa 2.

39. W przypadku równej sumy ilości punktów zdobytych w roku rozliczeniowym Pucharu Województwa
o miejscu od pierwszego do dziesiątego w drużynowej klasyfikacji końcowej, uwzględniając wszystkie
starty w Pucharze, decydują kolejno:

a. większa liczba lepszych sum wyników z wszystkich bezpośrednich rywalizacji w rundach
wieloetapowych;

b. większa liczba lepszych sum wyników z wszystkich bezpośrednich rywalizacji;
c. lepszy z najlepszych uzyskanych wyników;
d. większa ilość startów w rundach wieloetapowych i nocnych;
e. większa sumaryczna ilość zdobytych punktów z wszystkich rund.

40. Zasady stosowane w przypadkach zmian w organizacji zaplanowanych rund:
a. runda Pucharu, zaliczana do klasyfikacji drużynowej, musi zostać zorganizowana dla co

najmniej 3 kategorii wiekowych, w tym przynajmniej dwóch z grupy M, J, S;
b. w przypadku, gdy organizator przygotował trasę dla danej kategorii wiekowej, a która nie

została przeprowadzona z powodu braku chętnych, fakt ten nie wpływa na liczbę
maksymalnych wyników zaliczanych w klasyfikacji indywidualnej Pucharu Województwa w
tej kategorii wiekowej, a kategoria uznana jest za zorganizowaną;

c. w przypadku odwołania rundy (rund) dla danej kategorii wiekowej, liczbę maksymalnych
wyników zaliczanych w klasyfikacji indywidualnej tej kategorii ustala się ponownie zgodnie z
pkt. 27 regulaminu Pucharu, za podstawę biorąc liczbę rund, które odbyły się lub zostały
zorganizowane;

d. w przypadku odwołania całej rundy (rund) lub gdy wskutek odwołania rundy (rund) dla danej
kategorii wiekowej, zmianie ulega liczba rund Pucharu, zaliczana do klasyfikacji drużynowej,
maksymalną liczbę rund dających najlepszy wynik drużyny ustala się ponownie zgodnie z pkt.
38 regulaminu Pucharu, za podstawę biorąc liczbę rund, które odbyły się i mogą zostać
zaliczone do klasyfikacji drużynowej.

41. Obowiązkiem organizatora rundy jest:
a. umieszczenie informacji w regulaminie swojej imprezy o rozgrywaniu rundy Pucharu

Województwa;
b. stosować ustalone przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK „Zasady

punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK”, a informację o
ewentualnym zastosowaniu uzasadnionych odstępstw obowiązkowo umieścić w regulaminie
imprezy ogólnopolskiej (dla imprez niższej rangi jest to zalecane);

c. zebrać niezbędne dane jednoznacznie identyfikujące startującego: imię (w oficjalnym
brzmieniu), nazwisko, rok urodzenia i miejscowość zamieszkania oraz nazwę (w pełnym i
oficjalnym brzmieniu) i miejscowość siedziby reprezentowanej organizacji;



d. stosować dodatkowe zasady sędziowania i punktacji podane w załączniku edycji rocznej do
regulaminu Pucharu;

e. sporządzić protokół końcowy z wynikami oraz danymi identyfikującymi startującego,
wymienionymi w pkt. c, i jego kopię bezzwłocznie przekazać do Sędziego Głównego
Pucharu Województwa, w sposób podany w załączniku edycji rocznej regulaminu Pucharu;

f. w sytuacjach niejasnych lub konfliktowych udostępnić Sędziemu Głównemu Pucharu
Województwa niezbędną dokumentację sędziowską i trasową;

g. przechowywać dokumentację z imprez co najmniej do ogłoszenia oficjalnej klasyfikacji
końcowej Pucharu.

42. Wyniki klasyfikacji pucharowej udostępniane będą za pośrednictwem poczty e-mail oraz podczas
imprez, a także publikowane na bieżąco na stronie internetowej, której adres podaje się w załączniku
edycji rocznej regulaminu Pucharu. Wręczenie pucharów i upominków następuje nie później niż
podczas pierwszej rundy w następnym roku rozliczeniowym.

43. Puchary i upominki fundowane są przez jednostki organizujące rundy Pucharu Województwa oraz
przez znalezionych przez nich sponsorów.

44. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzygniecie spraw spornych i protestów należy do
Sędziego Głównego Pucharu Województwa. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego rozstrzyga
zespół złożony z przewodniczących jednostek organizujących rundy Pucharu Województwa lub ich
przedstawicieli.

Stan na dzień 01.02.2022..


