PUCHAR WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
Załącznik do regulaminu PWŚwMnO - 12. edycji, w 2014 roku.
A. Na podstawie zasad z punktów 4, 9, 21, 22, 23 i 24 regulaminu Pucharu Województwa Śląskiego
w Marszach na Orientację ustala się następujący wykaz imprez zaliczanych w roku 2014 do klasyfikacji Pucharu:
Numer
rundy
Pucharu

nazwa imprezy

termin

planowane
miejsce

organizator

kategorie
zaliczane w tej
rundzie Pucharu

1

XLVI Zimowe
Jazdy i Marsze na Orientację

22.02

ok. Strzelec
Opolskich

GKT „Cyrkino” PTTK –
Gliwice

M, J, S, W

2

VII Marsze na Orientację
„Tropy Żubra”

4-6.04

Beskid Mały

PKT Plessino Pszczyna
i SInO TPL „Krokus
Miliardowice” - Ligota

J, W

3

XXXIX Jurajskie Marsze na
Orientację
Wiosenny Kompas”

12-13.04

ok. Częstochowy

SKKT PTTK „Azymut”
Norwid Częstochowa

M, J, S

4

XI Marsze na Orientację
„O Złoty Puchar”

26.04

Sumina

Klub InO „Zorientowani”
PTTK – Rybnik

M, J, S, W

5

Międzyszkolne Mistrzostwa
Piekar Śląskich w Marszach
na Orientację

10.05

Sokole Góry

KTK „be loć” – Piekary
Śląskie

M, J, W

6

VII Sobótkowe
Nocne Marsze na Orientację

27/27.06

ok. Olsztyna

OR PTTK
Częstochowa

J, S, W

7

Marsze na Orientację
„1000002014”

6.09

Ligota –
Miliardowice

PKT Plessino Pszczyna
i SInO TPL „Krokus
Miliardowice” - Ligota

M, S, W

8

XXXIII Marsze na Orientacje
„Jesień z kompasem”

4.10

ok. Katowic

Koło PTTK „Czartak” Katowice

M, J, S, W

9

XVI Jesienne Marsze
na Orientację „Listeczek”

18.10

Rybnik

Klub InO „Zorientowani”
PTTK – Rybnik

M, J, S

10

XXXVI Marsze na Orientację
„Pierwszy śnieg”

15.11

ok. Katowic

Koło PTTK „Czartak” Katowice

M, S, W

11

XLV Barbórkowe Marsze na
Orientację
XLV Nocne Marsze na Orientację

6.12

Tarnowskie
Góry

GKT „Cyrkino” PTTK –
Gliwice

M, J, S, W

Runda:
druga jest imprezą wieloetapową – dwa etapy dzienne i dwa etapy nocne dla juniorów oraz dwa etapy
dzienne i jeden etap nocny dla weteranów; do klasyfikacji pucharowej uwzględniane są wyniki klasyfikacji
łącznej wszystkich etapów,
trzecia jest imprezą wieloetapową – po dwa dzienne etapy dla wszystkich kategorii oraz etapy nocne: dwa
dla kategorii TM oraz po jednym dla pozostałych kategorii; do klasyfikacji pucharowej młodzików uwzględniane są wyniki łączne etapów dziennych, dla pozostałych kategorii uwzględniane są wyniki klasyfikacji
łącznej wszystkich etapów,
szósta jest imprezą nocną,
jedenasta składa się z dwóch imprez – dziennej i nocnej (wieczornej); do klasyfikacji młodzików zaliczany
jest wynik z imprezy dziennej, do klasyfikacji pozostałych pucharowych kategorii zaliczany jest wynik łączny
(obliczony jak w imprezach wieloetapowych) z obu imprez.
Ilość ustalonych rund dla wszystkich kategorii wiekowych wynosi dziewięć.
B. Na podstawie zasady z punktu 26 regulaminu Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach
na Orientację w 2014 roku w klasyfikacji indywidualnej w każdej kategorii wiekowej Pucharu zalicza się pięć
najlepszych wyników z rund.
C. Na podstawie zasady z punktu 37 regulaminu Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach
na Orientację w 2014 roku w klasyfikacji drużynowej uwzględnia się osiem najlepszych wyników z rund.
D. Na podstawie zasady z punktu 7.b regulaminu Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach
na Orientację w 2014 roku do grupy finałowej w każdej kategorii wiekowej klasyfikacji indywidualnej oraz w klasyfikacji drużynowej awansuje się z grup oczekujących po zaliczeniu trzech wyników z rund.

E. Na podstawie zasady z punktu 40.d regulaminu Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach
na Orientację w 2014 roku ustala się następujące dodatkowe zasady rywalizacji i punktacji:
a.

b.

c.

d.

organizator może ustalić, że stosuje wymóg podawania przy potwierdzaniu każdego odszukanego punktu
kontrolnego (obok przepisanego kodu, odcisku perforatora lub potwierdzenia wykonanego w inny podany
sposób) także numeru punktu zgodnego z opisem na mapie albo oznaczenia zadania lokalizującego ten
punkt. Nieprawidłowe połączenie tego wpisu z potwierdzeniem lub brak wpisu (tylko potwierdzenie) traktowane jest jako potwierdzenie punktu spoza trasy (obcego, mylnego – PM), za które otrzymuje się 30 punktów karnych a potwierdzenie takie nie jest brane pod uwagę przy dalszej ocenie prawidłowości przebycia
trasy. Od wpisu oznaczenia punktu należy odróżnić taki opis punktu, który jest tylko rozwiązaniem zadania
uzupełniającego, jak np. połączenie z wybranym wycinkiem mapy, ocenianym odrębnie (0 lub -10 pkt.).
O obowiązku dodatkowego wpisu organizator powiadamia w treści zadań na mapie lub w towarzyszącym
mapie wykazie zadań, podobnie jak określa ewentualną obowiązkowość kolejności odszukiwania i potwierdzania punktów kontrolnych, a ponadto obligatoryjnie informuje o tym w regulaminie imprez ogólnopolskich
(w pozostałych nie jest to wymuszane);
obowiązuje zasada, że każdą kratkę karty startowej wykorzystuje się do potwierdzenia tylko jednego punktu
kontrolnego. Zmianę dokonanego potwierdzenia wykonuje się w pierwszej wolnej kratce na karcie, po ostatnim z dotychczasowych potwierdzeń. Kratki z pierwotnym potwierdzeniem, na których z dokonano skreślenia, dopisania nowego potwierdzenia (zagęszczenia), zakrycia nowym potwierdzeniem, zamalowania, wygumowania, chemicznego wywabienia, wydrapania lub innej korekty, traktuje się jako potwierdzenie obcego
(mylnego – PM) punktu kontrolnego, niezależnie od ilości i zawartości tych potwierdzeń. Za każdą taką kratkę otrzymuje się 30 punktów karnych, a potwierdzenia z tych kratek nie są brane pod uwagę przy dalszej
ocenie prawidłowości przebycia trasy;
jeżeli organizator określi ilość wymaganych potwierdzeń, to każde następne, nie wymagane potwierdzenie
traktowane jest jako zbędne, czyli jako potwierdzenie obcego (mylnego – PM) punktu, za które otrzymuje się
30 punktów karnych. Jeśli jednak organizator określi wymaganą ilość punktów jako minimalną (co najmniej),
to każde następne potwierdzenia nie są oceniane. Korekty potwierdzeń z punktami stowarzyszonymi (PS)
nie są traktowane jako naruszenie tych zasad;
w wyodrębnionych podczas rund Pucharu kategoriach odpowiednich dla weteranów stosuje się zwiększenie
podstawowego limitu czasu, właściwego dla wieku 50 lat, o 5 procent co 5 lat począwszy od wieku 60 lat, jeżeli chociaż jeden z członków zespołu ukończył rocznikowo 60 lat;

F. Wykaz stron internetowych
o rundach Pucharu:

oraz

przedstawicieli

organizatorów

imprez,

którzy

udzielają

informacji

a.

Oddział Regionalny PTTK – 42-217 Częstochowa, Aleje NMP 39-41; inf. tel. biura oddziału (poniedziałek ÷
piątek, w godz. 13.00 ÷ 18.00) 343242120, http://www.ropttk.cba.pl/, pttkregczwa@op, inf. Zbigniew Tarnowski zbitarz@poczta.onet.pl

b.

SKKT PTTK „Azymut” przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida – Częstochowa, inf. Adam Stalka
tel.
723472526,
stalkaadam@gmail.com
i
Bartosz
Karczewski
693548142,
https://www.facebook.com/pages/SKKT-Azymut/197570736943360?ref=ts&fref=ts

c.

Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”, Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej – Gliwice; inf. Andrzej Wysocki - tel.
322713908 (wieczorem), infoino@o2.pl, www.cyrkino.cmza.pl i http://gliwice.pttk.pl

d.

Koło PTTK „Czartak” nr 63 przy Komendzie Hufca ZHP – Katowice, inf. czartak.katowice@gmail.com,
http://czartak.katowice.pttk.pl/glowna.html

e.

Klub Turystyki Kwalifikowanej „be loć” przy Miejskim Domu Kultury – Piekary Śląskie, inf. Wojciech Boryczka, nudel@poczta.fm, www.beloc.pl

f.

Sekcja imprez na orientację „Krokus Miliardowice” Towarzystwa Przyjaciół Ligoty – Ligota (gmina
Czechowice-Dziedzice); inf. Piotr Glinka, tel. 694428111, krokus.miliardowice@onet.eu, p.glinka@onet.eu,
www.krokus_m.republika.pl

g.

Pszczyński Klub Turystyczny „Plessino”, Oddział PTTK w Pszczynie – Pszczyna, inf. Adam Skoczyński, tel.
605425663, adam.skoczynski@poczta.fm

h.

Klub Imprez na Orientację „Zorientowani” z Oddziału PTTK – Rybnik; inf. www.zorientowani.xz.pl, Szymon
Rojek tel. 691785840, szymon_rojek@wp.pl oraz biuro oddziału tel. 324228072.

G. Sędzią Głównym Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację w roku 2014 jest
Piotr Glinka. Kontakt z sędzią: telefonicznie 733554802 lub 665660405, pocztą elektroniczną na adres
p.glinka@onet.eu.

