PUCHAR WIKINGA 2017
w imprezach na orientację
1. Puchar Wikinga, jest kontynuację Pucharu Szczecina i Pucharu Pomorza Zachodniego, organizowanego od
1991 roku

2. Celem przeprowadzenia punktacji Pucharu Wikinga jest:
•

wyłonienie najlepszych i najaktywniejszych
organizowanych przez Wikinga Szczecin,

•

uatrakcyjnienie lokalnych i regionalnych imprez na orientację,

•

uatrakcyjnienie kalendarium imprez miasta Szczecin,

•

promocja imprez na orientację w różnych środowiskach Szczecina.

drużyn/szkół/klubów/rodzin/itp.,

na

imprezach

3. Puchar Szczecina organizowany jest przez Centrum Edukacji i Turystyki „Wiking” Robert Filipski z
siedzibą w Szczecinie.

4. W rywalizacji mogą brać udział szkoły, instytucje, organizacje młodzieżowe i społeczne, jednostki
oświatowe, teamy, firmy, teamy, nieformalne grupy, rodziny.

5. W związku z reformą szkolnictwa, zmianie ulegają kategorie na imprezach, które będą przejściowe.
Ukończenie klasy powoduje przejście do wyższej kategorii. Rywalizacja prowadzona jest w następujących
kategoriach:
• TP – szkoły podstawowe, klasy 2-5. Starty w zespołach 2-3 osobowych
• TM – szkoły podstawowe klasy 6-8, gimnazja do ich wygaszenia, klasy 1-3. Starty w zespołach
1-2 osobowych.
• TJ – kategoria szkół średnich (licea, technika, szkoły zawodowe) maksymalny wiek
uczestnika 20 lat. Starty w zespołach 1-2 osobowych.
• TO – kategoria OPEN dla wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych. Prowadzona jest
klasyfikacja indywidualna Pucharu Wikinga. Starty w zespołach 1-2 osobowych.
• PK – kategoria poza klasyfikacją. W tej kategorii klasyfikowane są zespoły niespełniające wymogów
ilościowych w powyższych kategoriach, grupy szkoleniowe, startujące z opiekunem lub instruktorem,
osoby chcące treningowo przebiec trasę lub po prostu zobaczyć o co chodzi w tym InO a nie chcą być
klasyfikowane.
• NOWOŚĆ TR – kategoria rodzinna. W tej kategorii startują rodziny. Rodzina to minimum jeden
rodzić + 1 dziecko do 15 roku życia włącznie. Zespół może składać się z najbliższej rodziny (dzieci,
rodzice, dziadkowie), bez ograniczeń ilościowych ☺. Do Pucharu, punkty wliczane są zgodnie z
punktem 7 niniejszego regulaminu oraz zasadami punktacji i współzawodnictwa na imprezach Wikinga
Szczecin.

6. Punktacja Pucharu prowadzona jest przez Roberta Filipskiego PInO PTTK nr 342. Klasyfikowane są
wszystkie imprezy Wikinga Szczecin organizowane w okresie 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

7. Punktacja Pucharowa prowadzona jest poprzez zsumowanie punktów otrzymanych na poszczególnych
imprezach. Obowiązuje na nich punktacja dodatnio-ujemna. O zwycięstwie i zdobyciu pucharu, decyduje
najwyższa ilość zdobytych punktów dodatnich. Podstawą przyznawania punktów do Pucharu są wyniki
ogłoszone przez Sędziego Głównego każdej imprezy. Do punktacji nie są wliczane drużyny sklasyfikowane
w kategorii PK.

8. Zwycięzcy Pucharu Wikinga w klasyfikacji pucharowej, otrzymują pamiątkowe puchary w każdej
kategorii, zaś miejsca 1-3 pamiątkowe dyplomy. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych
planujemy zwiększenie puli pucharów i dyplomów.

9. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych i protestów dotyczących
Pucharu Wikinga, należy składać do prowadzącego klasyfikację. Podsumowanie rywalizacji odbędzie się
na pierwszej imprezie na orientację w następnym roku.

10. Wyniki rywalizacji poszczególnych kategorii umieszczone na naszej stronie internetowej pod adresem
www.wiking.turystyka.pl . Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Sędzia Główny Rywalizacji - Robert Filipski, Przodownik Imprez na Orientację PTTK nr 342

