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Celem prowadzenia rankingu pod nazwą GWIAZDA STOWARZYSZY zwaną dalej GWIAZDĄ jest:
a. wyłonienie najlepszych uczestników w turystycznych InO w kolejnych sezonach,
b. uatrakcyjnienie współzawodnictwa w różnorodnych imprezach na orientację,
c. promocja imprez na orientację wśród członków Klubu,
d. zachęcanie do podnoszenia poziomu zaawansowania startujących.
Punktacja GWIAZDY prowadzona jest przez Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale
Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie.
Sędziego głównego rankingu powołuje i odwołuje Zarząd Klubu.
Punktacja prowadzona jest wśród wszystkich uczestników bez podziału na kategorie.
Punkty przyznawane są za zajęte miejsce wg tabeli w pkt. 8.
Cykl imprez rankingowych obejmuje jeden rok kalendarzowy (1 stycznia – 31 grudnia).
Imprezy wchodzące w skład rankingu publikowane są w kalendarzu imprez Klubu InO STOWARZYSZE
zamieszczonym na stronie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl
Impreza musi być przeprowadzona zgodnie z „Zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach
na orientację PTTK”. Odstępstwa od wyżej wymienionych zasad powinny być zatwierdzone przez sędziego głównego
rankingu i zamieszczone w regulaminie imprezy.
Zwycięzcą GWIAZDY zostaje uczestnik, który ma najwyższą sumę punktów z A najlepszych wyników swoich startów
w danym roku, gdzie A to 66% z liczby wszystkich zorganizowanych imprez w danym roku. Wartość będzie
zaokrąglana z dokładnością do liczb całkowitych:
a. podstawą przyznawania punktów do punktacji GWIAZDY są protokoły końcowe imprez publikowane na stronie
Klubu i/lub przesyłane przez organizatorów do sędziego głównego rankingu,
b. na imprezach z klasyfikacją zespołową punkty do rankingu przyznaje się każdemu członkowi zespołu,
Szczegółowa punktacja: Załącznik nr 2 „Punktacja rankingu GWIAZDA”.
c. w przypadku zajęcia tego samego miejsca przez dwa bądź więcej zespołów wszystkie one otrzymują taką samą
liczbę punktów, przewidzianą za to miejsce w regulaminie,
d. przy ustalaniu kolejnych miejsc, w sytuacji o której mowa w pkt. c, brana jest pod uwagę liczba zespołów, jakie
sklasyfikowano przed danym zespołem,
e. zaliczane są wyłącznie wyniki głównej klasyfikacji danej imprezy,
f. w przypadku równej liczby punktów zdobytych w danej edycji GWIAZDY o miejscu od 1 do 10 decydują
w kolejności:
 wynik kolejnej (licząc od pierwszej) najwyżej punktowanej imprezy,
 liczba lepszych wyników w bezpośredniej rywalizacji.
g. minimalna liczba punktów zdobyta przez osobę wynosi 1.
Za imprezę zorganizowaną przez Klub uznaje się imprezy, których Kierownikiem jest członek Klubu z aktualnie
opłaconą składką na dany rok.
Zwycięzca rankingu otrzyma tytuł GWIAZDY Klubu InO STOWARZYSZE. Laureaci 3 czołowych miejsc rankingu
zostaną nagrodzeni dyplomami i medalami.
Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących GWIAZDY należy
do sędziego głównego rankingu.
Odwołania od decyzji sędziego głównego rozpatruje Zarząd Klubu InO STOWARZYSZE.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 lutego 2014 r.
Aktualizacja: 08.08.2014 r.
Sędzia: Dariusz Walczyna

Załącznik nr 1 Kalendarz imprez Klubu InO STOWARZYSZE: http://stowarzysze.om.pttk.pl/?page_id=2417
Załącznik nr 2 Punktacja rankingu GWIAZDA: http://stowarzysze.om.pttk.pl/ranking/gwiazda/punktacja.pdf

