ZMIANY W REGULAMINACH TURYSTYCZNYCH IMPREZ NA
ORIENTACJĘ Warszawa, 30 stycznia 2011 r.
(Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2012 r.)
dot. definicji imprezy na orientację
Zasady punktacji i współzawodnictwa .... Rozdz. I. Wstęp
„Impreza na orientację (InO) jest dyscypliną turystyki kwalifikowanej,
polegającą na pokonaniu trasy wyznaczonej przez punkty kontrolne (PK)
w określonym czasie na podstawie dostarczonej przez organizatora mapy.”
Istota i cel zmiany:
Doprecyzowano poprzednio obowiązującą definicję o istotny fragment „ na
podstawie dostarczonej przez organizatora mapy”. Jest to zapis istotny dla
przyznawania punktów za udział w InO i pomocny przy decyzji np. czy
organizowany marsz patrolowy bez mapy moŜe być zakwalifikowany jako InO.
dot. definicji punktu kontrolnego
Zasady punktacji …Rozdz. II p.1
„Punktem kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie
zaznaczone na mapie lub wynikające z zadań lokalizacyjnych. Miejsce to
jest oznakowane prostokątnym lampionem o bokach od 20 cm do 30
cm”….
Istota i cel zmiany:
Jest to zasadnicza zmiana w podejściu do definicji punktu kontrolnego.
W poprzednim zapisie był to lampion o boku itd. a obecny zapis mówi juŜ
precyzyjnie o miejscu charakterystycznym w terenie zaznaczonym na mapie.
Komisja ma nadzieję , Ŝe będzie to koniec punktów w terenie „na niczym”lub
zaznaczonych na mapie „na białym”polu..
dot. liczby PK na LOP i w zadaniach lokalizacyjnych
Zasady punktacji …Rozdz. V p.9
Organizator ma obowiązek podać liczbę punktów kontrolnych (PK) do
potwierdzenia na linii obowiązkowego przebycia (LOP), w obszarze lub
zadaniu lokalizacyjnym posiadającym więcej niŜ jedno rozwiązanie jeśli
liczba punktów kontrolnych do potwierdzenia nie została przez
organizatora podana to naleŜy potwierdzić tylko jeden PK. Kolejność
itd….
Cel zmiany:
Interpretacja KInO ZG PTTK z 6 stycznia 2008 r. ; została wprowadzona do
treści regulaminów.

dot. odstępstw od zasad punktacji i współzawodnictwa ....
Zasady Punktacji i Współzawodnictwa …. Rozdz. X p.2
„JeŜeli organizator ogólnopolskiej imprezy na orientację
zamierza
odstąpić od powyŜszych zasad, zobowiązany jest zamieścić o tym
informację w regulaminie imprezy wysyłanym do uczestników
i w komunikacie technicznym (po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Komisji Imprez na Orientację).”
Istota i cel zmiany:
Do tej pory wystarczyło jedynie powiadomić uczestników o planowanych
odstępstwach a teraz trzeba uzyskać zgodę Komisji.
Ta regulacja ma zabezpieczyć uczestników przed niekorzystnymi odstępstwami
jak równieŜ zabezpieczyć samych organizatorów przed rozwiązaniami, których
w trakcie imprezy mogą nie udźwignąć.
dot. liczby etapów na Nocnych MP
Regulamin Mistrzostw Polski w MnO Rozdz. IV p.2
„NMP składają się z 3 lub 4 etapów”
Cel zmiany:
Obecny zapis mówiący o tym Ŝe NMP składają się z co najmniej 3 etapów
nie zabezpieczał przed zaplanowaniem przez organizatora np. 7 etapów.
Ta regulacja równieŜ ma zabezpieczyć uczestników i organizatorów przed
pomysłami ponad siły, których później nie będą wstanie zrealizować lub
policzyć.
Jeśli jednak organizator przekona Komisję, Ŝe warto przygotować np. 5
etapów, Ŝe zdąŜy je policzyć, i Ŝe nie będzie to ze szkodą dla uczestników, to
będzie mógł po takie rozwiązanie równieŜ sięgnąć.
dot. liczby etapów na PP
Regulamin Pucharu Polski w MnO Rozdz. p.6
„Impreza PP składa się z 3 lub 4 etapów w kaŜdej kategorii”
Cel zmiany:
Obecny zapis mówiący o tym, Ŝe impreza PP musi składać się z co najmniej 3
etapów w kaŜdej kategorii nie zabezpieczał przed zaplanowaniem zbyt duŜej
liczby etapów PP. Cel tej zmiany jest identyczny jak dla Nocnych MP.

dot. wprowadzenia kategorii weteranów TW
Zasady punktacji …Rozdz. III Kategorie p.2
„ e) weterani od lat 50 (TW)”
Zasady punktacji …Rozdz. IV Czas przebycia trasy p.2 (tabela)
„Weterani (TW) / impreza dzienna : 25 min / impreza nocna: 30 min”
Istota i cel zmiany:
W roku ubiegłym obchodziliśmy 50-lecie Komisji a nie uwzględnialiśmy do tej
pory w regulaminach uczestników powyŜej 50 lat. Została zatem wprowadzona
nowa kategoria TW i określone zostały limity czasu na km trasy jakie powinni
stosować organizatorzy, którzy taką kategorię wprowadzą na swoich
imprezach.
dot. punktowania imprez ekstremalnych do OInO
Regulamin Odznaki InO Rozdz.III p.1
„Punkty na OInO (za kaŜdy etap ) przyznaje się w zaleŜności od zasięgu
terytorialnego InO na podstawie ogólnopolskich i regionalnych
kalendarzy:
…...
1 pkt. - imprezy lokalne, szkoleniowe, sportowe i ekstremalne, bez
klasyfikacji i inne,”
Istota i cel zmiany:
Dodana została informacja , Ŝe punkty na OInO przyznaje się za kaŜdy etap
oraz wymienione zostały imprezy ekstremalne jako imprezy za 1 pkt.
W ten sposób została uregulowana definitywnie sprawa imprez ekstremalnych z
których niektóre były punktowane 2 pkt. za etap.
Imprezy ekstremalne rozwinęły się w ostatnim czasie na tyle, Ŝe podlegają
obecnie innym zasadom niŜ imprezy turystyczne.
Podobne uregulowanie w latach 80-tych zostało zastosowane równieŜ wobec
imprez sportowych, które dzisiaj niezaleŜnie od swojej rangi są punktowane
maksymalnie za 1pkt.
dot. składania sprawozdań z działalności przez Honorowych PInO
Regulamin Przodownika InO § 6 p. 5 (nowy)
„Honorowy Przodownik InO jest zwolniony ze składania sprawozdania ze
swojej działalności”
Istota i cel zmiany:
Przed zmianą wszyscy Przodownicy w tym Honorowi zobowiązani byli ( w cyklu
4-letnim) do składania sprawozdania ze swojej działalności. Jest to podstawa
do przedłuŜenia uprawnień na kolejne 4 lata. Obecnie Honorowi Przodownicy

InO są z tego obowiązku zwolnieni co oznacza , Ŝe mogą (i jest to mile
widziane) ale juŜ nie muszą składać sprawozdań (po części z racji zasług a po
części z racji wieku, który rzutuje jednak na ludzką aktywność).
Zmiany w Regulaminach Turystycznych InO – Komisja InO ZG PTTK Warszawa, 30 .01. 2011 r.
(obowiązują od 1 stycznia 2012 r.)
Komentarz do zmian – W. Fijor oprac. autorskie

