
Puchar Warszawy w Wieczornych Marszach na Orientację 

„Oswój Smoka 2016” 
 

REGULAMIN 

I. Postanowienia ogólne 

1. Głównym pomysłodawcą i organizatorem Pucharu Warszawy w Wieczornych Marszach  
na Orientację zwanego dalej Pucharem jest Klub Imprez na Orientację Stowarzysze, Koło nr 44 przy 
Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie, zwany dalej Organizatorem. 

2. Puchar rozgrywany jest w formule non-profit, co oznacza, że wpłacane przez uczestników wpisowe 
w całości jest wykorzystywane na organizację imprezy, w tym: przygotowanie i druk materiałów 
startowych, zabezpieczenie techniczne i sprzętowe zawodów oraz drobny poczęstunek na mecie. 
Osoby zaangażowane w organizację imprezy występują, jako wolontariusze Oddziału Międzyuczel-
nianego i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 

3. Celem zorganizowania Pucharu jest: 

- wyłonienie spośród możliwie licznego grona uczestników najlepszych poskromicieli bestii, 

  - uatrakcyjnienie rozgrywanych na terenie miasta imprez na orientację, poprzez zastosowanie niety-
powej formuły punktacji zawodów,   

  - promocja wśród mieszkańców Warszawy różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, 

  - dobra zabawa. 

4. W ramach Pucharu, od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, na terenie Warszawy zostanie przygo-
towanych i przeprowadzonych minimum 8 imprez z cyklu „Oswój Smoka”. 

II. Zasady uczestnictwa i punktacja 

1. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwa powoływany przez Organizatora Sędzia Główny 
Pucharu. Prowadzi on klasyfikację pucharową oraz rozstrzyga wszelkie protesty związane z przy-
znanymi za udział w danej imprezie punktami. Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2. Uczestnicy mogą startować w zawodach w zespołach 1-5 osobowych. 

3. Klasyfikacja pucharowa uczestników prowadzona będzie indywidualnie i dostępna na stronie inter-
netowej Organizatora www.stowarzysze.om.pttk.pl. 

4. Za zajęcie pierwszego miejsca uczestnik otrzymuje 1 pkt., drugiego 2 pkt., trzeciego 3 pkt. itd.               
W przypadku zespołów, wszyscy jego członkowie otrzymują liczbę punktów odpowiednią do zajęte-
go przez zespół miejsca. 

5. W klasyfikacji końcowej Pucharu brane będą pod uwagę najlepsze wyniki danego uczestnika uzy-
skane przez niego w minimum 4 i nie więcej niż 6 zawodach. Ostateczna decyzja o liczbie imprez 
uwzględnianych w klasyfikacji końcowej należy do Sędziego Głównego. 

6. Zwycięzcą Pucharu zostaje uczestnik z najniższą liczbą punktów. W przypadku takiej samej liczby 
punktów, o zwycięstwie zdecydować będzie liczba wygranych imprez. Dopuszcza się możliwość wy-
grania Pucharu przez więcej niż jedną osobę. 

III. Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie zawody zaliczane do klasyfikacji pucharowej odbędą się bez względu na pogodę. 

2. W trakcie zawodów obowiązują odstępstwa w zakresie punktacji przyjętej w Regulaminie  
Turystycznych Marszy na Orientację KInO ZG PTTK. Wprowadzane odstępstwa będą umieszczane 
każdorazowo na dostarczonej uczestnikom mapie. 

3. Wszyscy uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Za szkody wynikłe wobec 
uczestników, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada. Członkowie PTTK objęci będą w trakcie 
zawodów ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się 
we własnym zakresie. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

http://www.stowarzysze.om.pttk.pl/

