
19. Wszelkie pytania dotyczące punktacji należy kierować do sędziego głównego 
Pucharu Pawła Kosowskiego (PInO nr leg. 707): pawel_91@o2.pl 

20. Protesty w formie pisemnej (e-mail) przyjmuje sędzia główny w terminie 7 dni od 
ogłoszenia aktualnej klasyfikacji generalnej Pucharu Grudziądza. 

VI. Baza imprez:  
 Miejsce organizacji każdej rundy zostanie podane w „Regulaminie zawodów”, 
który będzie dostępny na stronie internetowej, profilu Klubu na facebooku oraz przesłany 
pocztą elektroniczną opiekunom drużyn i uczestnikom indywidualnym najpóźniej na dwa 
tygodnie przed ich terminem.  
 

VII. Zgłoszenia:  
1. do środy przed każdą rundą na adres e-mail: ekotonkino@gmail.com 

(nazwa szkoły lub organizacji, imię i nazwisko opiekuna, liczba zawodników z 
podziałem na trasy oraz liczba początkujących, chętnych do pokonania trasy z 
instruktorem) 

2. do piątku do godz. 20.00 listy zawodników z podaniem roku urodzenia (z 
podziałem na zespoły), koniecznie pocztą elektroniczną. Lista sporządzona na 
formularzu dołączonym do regulaminu powinna stanowić załącznik. Istnieje 
możliwość dokonania poprawek w sekretariacie imprezy w dniu zawodów.  

3. Opiekunowie drużyn opłacają wpisowe określone w regulaminie imprezy, za 
zawodników zgłoszonych (patrz punkt VII.1.), w sekretariacie w dniu zawodów. 

4. Członkowie KInO Ekoton są zwolnieni z opłaty wpisowego. 
 

VIII. Uwagi organizatorów: 
1. Imprezy  nie mają charakteru komercyjnego i organizowane są na zasadach 

samofinansowania. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji 
kosztów i nie obejmuje zysków. 

2. Imprezy odbędą się bez względu na pogodę. 
3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym 

zakresie. 
4. Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody 

zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników 
odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich. 

5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. 
6. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, 

przybory kreślarskie, busolę i „koszulkę” na mapę. 
7. Na zawodach istnieje możliwość zakupu książeczek InO. 
8. Uczestnicząc w imprezie zawodnik zgadza się na przetwarzanie danych 

osobowych oraz publikację zdjęć.  
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
10. Wszelkie pytania dotyczące imprez należy kierować na adres e-mail: 

beatachf@gmail.com                                Zapraszamy do udziału w Pucharze! 
                                                                 W imieniu organizatorów kierownik Pucharu 
                                            Beata Chodziutko-Furso (PInO nr leg. 361) 

 

 

 

           
 
 
 

 
REGULAMIN PUCHARU 

I. Organizatorzy:  
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu 

II. Współorganizatorzy:  
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu 
Wydział Kultury, Sportu i Promocji UM w Grudziądzu 
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 
Urząd Gminy Grudziądz 

III. Cele imprezy: 
 Propagowanie czynnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców Grudziądza i okolic, poprzez systematyczny udział w marszach na 
orientację. Rozwijanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, poruszania się 
w nieznanym terenie, zwiększanie odporności fizycznej i psychicznej oraz wytrwałości w 
dążeniu do celu. Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się mapą i busolą, 
które pozwolą w przyszłości na udany start w zawodach organizowanych na terenie 
miasta, województwa kujawsko-pomorskiego i całej Polski.  
 

IV. Adresaci imprezy: 
W Pucharze mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, członkowie organizacji i osoby indywidualne. Każda jednostka 
zgłaszająca może wystawić drużynę złożoną z dowolnej liczby zespołów jedno- lub 
dwuosobowych, a na trasach TP i TT – również trzyosobowych.  

 

V. Organizacja i terminy zawodów:  
1. Puchar składa się z pięciu rund. Są to imprezy rangi wojewódzkiej i lokalnej. 
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Puchar Grudziądza w Marszach na Orientację 2020 Terminy imprez 

Runda I XV Lokalna  InO Ekotona 25.01.2020 

Runda II XXIX Zimowa InO Ekotona 7.03.2020 

Runda III XXXIII Lampion Ekotona 9.05.2020 

Runda IV XIII Jesienne Manewry Ekotona 17.10.2020 

Runda V 
I Harcerska InO REMUS'20 

Organizatorzy imprezy: 52  DH REMUS i KInO EKOTON 
21.11.2020 

Rozdanie pucharów i nagród podczas pierwszej imprezy EKOTONA w 2021 r. 
 

2. Zawody będą rozgrywane na trasach: 

3. Na początku każdej rundy odbędzie się szkolenie teoretyczne. Następnie zespoły 
otrzymają mapy i wyruszą na trasę. 

4. Po powrocie z trasy instruktorzy udzielą zainteresowanym zawodnikom wyjaśnień 
dotyczących mapy.  

5. Grupy początkujących mogą wyruszyć na trasę TP z instruktorem. 
6. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w szkołach po zgłoszeniu do 

kierownika Pucharu Beaty Chodziutko-Furso: beatachf@gmail.com   
 

VI. Zasady punktacji i przyznawania pucharów 
7. Prowadzone będą dwie klasyfikacje:  

 drużynowa - szkoły: podstawowe i ponadpodstawowe. 

 indywidualna, w kategoriach:  TD – urodzeni w roku 2007 i młodsi  
                                                           TM – urodzeni w latach 2004-2006 
                                                           TJ – urodzeni w latach 2000-2003  
                                                           TS – urodzeni w roku 1999 i starsi 

8. Do klasyfikacji drużynowej wliczane będą trzy najlepsze wyniki zespołów, 
zdobyte podczas każdej rundy przez uczniów danej szkoły lub członków organizacji. 

9. Najlepszym drużynom we wszystkich kategoriach zostaną przyznane puchary, a 
trzem najlepszym - dyplomy. 

10. Na trasie zawodów zabrania się zespołom korzystania z pomocy opiekunów pod 
groźbą dyskwalifikacji w danej rundzie Pucharu. 

11. Do klasyfikacji indywidualnej wliczane będą trzy najlepsze wyniki zawodnika.  
12. W klasyfikacji indywidualnej statuetki zostaną przyznane zwycięzcom we wszystkich 

kategoriach. Pięcioro najlepszych otrzyma dyplomy. 

13. Punkty zostaną przyznane zawodnikowi, w zależności od wybranej przez niego 
trasy, według tabeli: 

14. Uczestnicy starszej kategorii wiekowej startujący na trasie łatwiejszej zgodnie z 
tabelą, nie zabierają punktów do klasyfikacji PG, uczestnikom kategorii młodszej 
(np. zawodnicy TS na trasie TU nie zabierają punktów zawodnikom TJ). 

15. Uczestnicy młodszej kategorii wiekowej startujący na trasie zgodnie z tabelą, 
zabierają punkty do klasyfikacji PG, uczestnikom kategorii starszej (np. 
zawodnicy TJ na trasie TU zabierają punkty zawodnikom TS). 

16. Zespół złożony z zawodników tej samej kategorii wiekowej, może wystartować na 
trasie przeznaczonej dla wyższych kategorii wiekowych. Uzyskane punkty będą 
sumowały się ze zdobytymi na trasie właściwej dla kategorii wiekowej zespołu.   

17. Zespołowi mieszanemu (złożonemu z zawodników w różnych kategoriach 
wiekowych) punkty przyznawane będą: a) wszystkim uczestnikom (w przypadku 
różnicy o jedną kategorię) - w kategorii wiekowej zawodnika starszego, b) tylko 
uczestnikowi kategorii starszej (w przypadku różnicy o więcej niż jedną 
kategorię). 

18. Klasyfikacja będzie dostępna na stronie internetowej i profilu Klubu na facebooku 
oraz przesyłana pocztą elektroniczną opiekunom drużyn i uczestnikom  
indywidualnym po każdej rundzie. 

trasy  proponowane  

TZ - dla zaawansowanych TS -  urodzonym w roku 1999 i starszym 

TU - dla średnio zaawansowanych TJ -  urodzonym w latach 2000-2003 

TT - dla niezaawansowanych TM - urodzonym w latach 2004-2006 

TP - dla początkujących TD - urodzonym w roku 2007 i młodszym  

TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od 
wieku (niewliczana do Pucharu) 

trasa 
kategoria 
wiekowa 

zajęte miejsca i punkty do Pucharu Grudziądza 

TZ TS 
miejsce 1 2 3 4 5 - 26 27 i następne 
punkty 30 27 25 24 23 - 2 1 

TU 
TJ 

miejsce 1 2 3 4 5 - 26 27 i następne 
punkty 30 27 25 24 23 - 2 1 

TS 
miejsce 1 2 3 4 5 - 18 19 i następne 
punkty 20 18 17 16 15 - 2 1 

TT  
 

TM 
miejsce 1 2 3 4 5 - 26 27 i następne 
punkty 30 27 25 24 23 - 2 1 

TJ 
miejsce 1 2 3 4 5 - 18 19 i następne 
punkty 20 18 17 16 15 - 2 1 

TS 
miejsce 1 2 3 4 5 - 8 9 i następne 
punkty 10 8 7 6 5 - 2 1 

TP  
 

TD 
miejsce 1 2 3 4 5 - 26 27 i następne 
punkty 30 27 25 24 23 - 2 1 

TM 
miejsce 1 2 3 4 5 - 18 19 i następne 
punkty 20 18 17 16 15 - 2 1 

TJ 
miejsce 1 2 3 4 5 - 8 9 i następne 
punkty 10 8 7 6 5 - 2 1 

TS 
miejsce 1 2 3 4 5 6 i następne 
punkty 5 3 2 1 1 1 
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