REGULAMIN PUCHARU JEDYNKI W INO

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Pucharu Jedynki w imprezach na orientację, zwanego dalej Pucharem, jest Koło PTTK
nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, zwane dalej Kołem.
2. Celem Pucharu jest popularyzacja wśród członków Koła turystycznych imprez na orientację jako
doskonałej formy aktywnego wypoczynku oraz nauki i praktycznego wykorzystania umiejętności
posługiwania się mapą w terenie.
3. Za prawidłowy przebieg i organizację Pucharu odpowiada Zarząd Koła.
4. Zarząd Koła moŜe powierzyć w drodze uchwały opiekę, nadzór oraz rozstrzygnięcie Pucharu Jedynki
w InO w danym roku kalendarzowym innej osobie zwanej Sędzią Pucharu.
II. Zasady kwalifikacji imprez do Pucharu
1. Za imprezę pucharową uznaje się imprezę na orientację organizowaną przez Koło.
2. W przypadku imprez wieloetapowych kaŜdy etap jest traktowany jako oddzielna impreza pucharowa.
3. Warunkiem zaliczenia wyników imprezy do Pucharu jest udział w danej imprezie / etapie / kategorii
przynajmniej jednego członka Koła.
III. Zasady klasyfikacji
1. W Pucharze klasyfikowani są wyłącznie członkowie Koła.
2. Punkty do klasyfikacji w Pucharze moŜna zdobywać w ciągu roku kalendarzowego podczas imprez
na orientację uznanych za pucharowe.
3. Puchar rozgrywany jest w jednej wspólnej kategorii (obejmującej wszystkie kategorie InO).
4. O zwycięstwie w danej kategorii decyduje suma 3 najlepszych wyników uczestnika na imprezach
Pucharu. W przypadku równej ilości punktów o miejscu uczestników decyduje lepszy wynik w
pozostałych startach.
5. Na imprezach Pucharu obowiązuje punktacja ustanowiona przez Komisję InO ZG PTTK.
6. Punkty do klasyfikacji w Pucharze obliczane są z poszczególnych imprez według następującego
wzoru:
PP = 1000 + [(Pzw-Pz)/Smax]*1000
gdzie:
PP - punkty przeliczeniowe
Pzw - punkty karne uzyskane przez najwyŜej sklasyfikowanego w danej imprezie / etapie uczestnika
Pz - punkty karne danego uczestnika
Smax - wartość trasy (suma wartości wszystkich PK)

JeŜeli PP jest mniejsze lub równe 0 uczestnik otrzymuje 1 pkt. przeliczeniowy
7.
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Punkty otrzymuje indywidualnie kaŜdy członek zespołu.
Budowniczy danego etapu dostaje za jego przygotowanie 950 pkt.
Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do ingerencji w wyniki danej imprezy, jeśli w ciągu 5 dni od
opublikowania wyników wpłyną protesty od uczestników.

IV. Nagrody
1. W klasyfikacji końcowej Pucharu nagradzane są trzy pierwsze miejsca.
2. Za zapewnienie nagród odpowiedzialny jest Zarząd Koła.
V. Regulacje końcowe
1. Interpretacja niniejszych zasad naleŜy wyłącznie do Zarządu Koła.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia.

