Wirtualne
Imprezy na Orientację
zaliczanie do

Odznaki Imprez na Orientację

?

Wacek Czerkawski
Zaliczać, czy nie zaliczać? Oto jest pytanie!
Zaliczać! Uważam, że wszystkie odznaki PTTK mają wspólny cel - popularyzację. Ich idea
bazuje na głęboko zakorzenionej w ludzkiej psychice chęciach posiadania, przynależności
i manifestacji. Teza Zbyszka, że zaliczacze będą sobie zaliczać jest prawdziwa, ale właśnie
o to chodzi. Żeby oni sobie zaliczyli to muszą się zapisać i wpisowe zapłacić, i frekwencję
podnieść, i jeszcze być tłem dla elity - same pozytywy. Turystyczne InO i tak są bardzo
elitarną formą rekreacji i dążenie elity (do której Zbyszek niewątpliwie należy) żeby nie
doceniać zaliczaczy uważam za ślepy zaułek. Tylko masowość pozwoli przetrwać idei
orientacji. Na końcu tej drogi będzie dynamiczny rozwój sieci Archiwów InO - Archiwum
w każdej gminie! (hehe żarcik taki)
Co do punktacji to każdą imprezę należy punktować za jeden punkt, ze względu na
trudność weryfikacji czy uczestnik pokonywał trasę samodzielnie czy korzystał ze wsparcia
innych osób. Dlatego uważam też, że rozgrywanie imprez typu Mistrzostwa Polski
w Wirtualnych InO za trudne i bezcelowe - chyba że wszystkich uczestników zbierzemy
w jednym miejscu i zaopatrzymy w ten sam sprzet komputerowy. Wtedy lepiej wszystkich
do lasu wysłać.
Co do sposobu potwierdzania - nalepka z logo imprezy zaopatrzona w autograf Sędziego
Głównego (w miarę czytelny) powinna być rozesłana pocztą do wszystkich uczestników,
którym Sędzia Główny zaliczył udział w imprezie - nalepkę można sobie do książeczki
wkleić i sprawa jest oczywista dla weryfikatora. Wpisowe podwyższyć o cenę znaczka
pocztowego.
Pozdrawiam
Wacek Czerkawski
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PInO Aleksander Kędzior
Nie
Aleksander Kędzior
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PInO Jacek Gdula
Jestem za przyznaniem takim imprezom 1 punktu.
Jacek Gdula
PInO Tomasz Hajdas
NIE
Tomasz Hajdas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PInO Joanna Lewandowska
Tak, zaliczać, za 1 punkt.
Nie uważam, aby obecne przepisy stały w sprzeczności, wirtualne mieszczą sie w pojęciu
"szkoleniowe, inne".
Mialam na myśli automatyczną ankietę, robioną np. z wykorzystaniem Formularzy Google,
zbiera samo odpowiedzi, przelicza je procentowo itp. mniej pracy niz z takimi mailami. Tu
przy odpowiedzi NIE też można by zostawić miejsce na uzasadnienie, czemu nie.
Z pozdrowieniami
Joanna Lewandowska
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zbigniew Klawczyński
Moim skromnym zdaniem to wirtualne imprezy na orientację w obecnej sytuacji
epidemiologicznej są dobrą alternatywą w celu kontynuacji wielu DOBRYCH imprez na
orientację. Różnica jest tylko taka, że siedzimy za komputerem i nie ma bezpośredniego
wysiłku fizycznego. Występuje zatem wysiłek psychiczny i to chyba większy, bo czasami
musimy pracować jeszcze wyobraźnią. Tych zawodów na orientację w wykonaniu
wirtualnym nie będzie aż tak dużo, aby się martwić o zalanie punktami do OInO.
Moja opinia jest taka:
Zaliczać za 1 punkt.
Pozdrawiam serdecznie - Zbigniew.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizator InO Adam Bojar
Moim skromnym zdaniem imprezy wirtualne powinny być zaliczane do Odznaki. Biorąc pod
uwagę zasięg i brak ograniczeń z wyjątkiem lingwistycznych oraz możliwość udziału osób
z praktycznie całego świata powinny być warte zdecydowanie więcej niż skromny jeden
punkt.
Mam nadzieję, że moja opinia okaże się przydatna. Pozdrawiam serdecznie!
Adam Bojar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PInO Wojciech Kluska
Mam nadzieję, że obecna sytuacja jest przejściowa i że od marca, kwietnia wrócimy
przynajmniej częściowo do normalności.
Dlatego też jak powiedział pewien klasyk kina "nie mieszajmy 2 systemów walutowych".
W mojej ocenie wirtualnych Ino nie powinniśmy zaliczać do OIno, ani do pucharów.
Pozdrawiam
Wojtek

PInO Stefan Giera
Ze statutu PTTK
Art. 7 pkt 2 Celami statutowymi PTTK są również inne działania ze sfery zadań publicznych
w zakresie:
4.nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez
kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności
i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi,
wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa,
6. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie
poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych
związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich form
wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej,
Art. 8.
1. Realizując określone statutem cele i zadania PTTK:
1. budzi i pogłębia umiłowanie Polski, jej regionów, kształtuje postawy
patriotyczne,
upowszechnia
wiedzę
o przeszłości,
współczesności
i perspektywach rozwoju kraju,

Moje sugestie
Choć wirtualnie to jednak poprzez wirtualne InO PTTK realizuje ww cele. W związku z tym
logicznym wydaje się zaliczenie organizowanych przez struktury PTTK ( koła kluby )
odbytych imprez do odznaki InO .

Podobnie jak imprez sportowych BIno choć najczęściej nie mają elementów zacytowanych
powyżej , czy organizowanych przez jednostki PTTK.

Jednak liczbę punktów za ukończoną wirtualną InO przyznałbym 1 pkt.

Można by również ograniczyć maksymalną liczbę punków za wirtualne InO na kolejnym
stopniu odznaki.

Takie podejście ( wirtualne InO ) być może zwiększy rzesze młodych inowców , których
często nie stać na pokrycie kosztów związanych z udziałem w imprezie ( mówię tu nie
tylko o wpisowym , lecz i kosztach dojazdu do bazy imprezy, które przy większych
odległościach są coraz wyższe ).
Stefan Giera

PInO Maciej Sołtys
NIE
InO to jednak zawody ściśle związane z terenem i tak wg. mnie powinno pozostać.
Pozdrawiam
Maciek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PInO Joanna Kuźba, PInO Justyna Kuźba
Jak dla nas zaliczać - może nie ma aktywności fizycznej, ale jest umysłowa - czasami 4-5
minut, a czasami 2 godziny szukania szczegółów na zdjęciach i mapach Google.
Za 1 punkt - jak za sportowe, na wyższe odznaki i tak potrzeba imprez ogólnopolskich
i rankingowych MP/PP. Można w regulaminie odznaki wprowadzić np. max. 20% imprez
online na każdy stopień. Kwestią do przemyślenia jest czy te zmiany wprowadzić na czas
zakazów organizacji imprez czy na zawsze.
Mamy sytuację wyjątkową, obostrzenia nie pozwalają przeprowadzać imprez w terenie, to
chociaż imprezy online są takim "produktem zastępczym", a udział w nich nie jest
"przywiązaniem do fotela". Wyjście z domu nie jest przecież zabronione, kto będzie chciał
wyjść pójdzie na spacer, to organizacja zgromadzeń/imprez/spotkań jest zabroniona.
Od samego początku uczestniczymy w imprezach online i widzimy rosnące zainteresowanie
nimi wśród osób związanych z orientacją i nie tylko - może warto docenić i tą aktywność.
Pozdrawiamy, do zobaczenia w terenie
Joanna i Justyna Kuźba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PInO Radek Gruźlewski
Jestem za tym, żeby taka forma ino była punktowana do oino za 1 pkt, byłem na 5km
spacerze przed, co było zadaniem, potem 2 h z mapą i zadaniami na orientację, odbieram
to jako ino lokalne.
Jest to oczywiście inna forma imprezy, niemniej w innej rzeczywistości obecnie żyjemy
i pytanie jak długo jeszcze.
Warto też wspomnieć, że forma punktacji była taka sama ,jak w normalnych zawodach.
Jako uczestnik jestem bardzo zadowolony, dziękuję.
Pozdrawiam Radek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PInO Iwona Kurto
Powiem tak, na czas trwania pandemii wprowadziła bym 1 pkt za InO wirtualną pod
warunkiem, że osoba zrobi do tego spacer na świeżym powietrzu, co by zachować zasadę
przebycia trasy. Wtedy zachowujemy się, jak byśmy byli na TRInO. To w wielkim skrócie,
ale wyczerpuje z mojej strony temat.
Pozdrawiam Iwona

PInO Sebastian Janas
Ciekawy temat do rozważań i może warto podjąć próbę "pójścia do przodu".
1. Jakby nie patrzeć - miniona impreza - miała znamiona orientacji. W takiej czy innej
formie "błądziliśmy"
po Bydgoszczy, korzystając >>z mapy dostarczonej przez
organizatora<<przy bardzo mocnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii pod
postacią STREET VIEW.
2. Jednak nie robiliśmy tego przy pomocy naszych kończyn dolnych, a za pomocą kończyn
górnych :))) , "4 liter" i procesora głównego w postaci mózgu. Nadal jednak mieliśmy
przed oczami mapę. Co więcej, na większości obrazów ze street view dopisała pogoda :))).
3. Myślę, patrząc przyszłościowo, że do regulaminów można wprowadzić nową formę
Imprezy na Orientacjęz zastrzeżeniem, że do punktów OInO można zaliczyć max. 4
imprezy do zdobywanej odznaki zaczynając od małej srebrnej. Powinien pojawić się jasny
zapis, iż tych punktów nie można zaliczać do odznaki popularnej (może nawet i małej
brązowej).
4. Co do punktów - uważam, za imprezę można przyznać co najwyżej 1 punkt (hmm,
a może nawet 0,5 pkt.).
To tak na gorąco, co mi przyszło do głowy, aby wprowadzić "drobną" zmianę w
regulaminach i poszerzyć o nowe atrakcje naszą zabawę. Sam nie wiem czy nie jest za
daleko "posunięta do przodu".
Pozdrawiam
SEBA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PInO Krzysztof Kula
NIE
Uzasadnienie:
Impreza, w której wziąłem udział, za co składam Waldkowi wielkie podziękowania,
zachowuje walory krajoznawcze, natomiast w miejsce orientacji w terenie wchodzi
orientacja w internecie. Oczywiście jest możliwe, aby tę formułę zmienić, np. na wzór
zawodów motorowych albo na wzór harcerskich podchodów np. idziesz spod pomnika
Kazimierza Wielkiego 200 m na płn-wsch lub idziesz ulicą łączącą ją z ... aż dojdziesz do
... ale generalnie wymagałoby to mocnych przeróbek tras krajoznawczych na orientację.
Krzysiek Kula

PInO Dariusz Walczyna
Wirtualne Imprezy na Orientację moim zdaniem należałoby ogólnie nazwać po prostu eInO.
Formuła takich imprez jest bardzo różnorodna i można byłoby bez specjalnego skupiania
się na formach przyjąć, że każda impreza na orientację, które podstawą pokonywania trasy
jest… świat wirtualny, tj. poprzez za pomocą środków do komunikowania się na odległość
czy z wykorzystaniem Internetu – to jest e-InO.
Takie formy istniały już przed pandemią, w tym nawet pełne aplikacje np. do biegów na
orientację, gdzie uczestnik poruszał się swoim wirtualnym awatarem z mapą i kompasem.
Dopiero jednak czas pandemii spowodował masowe przeniesienie się uczestników InO do
świata Internetu, gdzie pojawiło się wiele form.
Począwszy od konkursów związanych z mapami (patrz tncz.pl – konkursy Teresy Bugaj),
przez zawody Morenka Team, Harpagan czy AKInO Kraków i… SiećInO, a z innych dziedzin
masowo występujące zawody z orientacji precyzyjnej (np. TORUS).
Moim zdaniem jest to odmiana imprez na orientację. W szczególności spełniają definicję
InO, która znajduje się już we wstępie Zasad punktacji…”.
Dlatego biorąc pod uwagę powyższe takie imprezy – e-InO należy bezwzględnie zaliczyć
do odznaki INO.
Pozdrawiam,
Dariusz Walczyna
P.S.
Warto również uwzględnić przeważające opinie, które pojawiły się w dyskusjach w portalu
społecznościowym FB, gdzie znakomita większość (o ile nie wszyscy) wypowiadała się
pozytywnie o zaliczaniu imprez wirtualnych do Odznaki InO.
Powinien dysponować zapisem tej dyskusji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PInO Waldemar Fijor
Za 0,1 (jedną dziesiątą) pkt. – TAK
Taka wartość punktowa za dowolną wirtualną InO byłaby bez szkody dla Odznaki Imprez
na Orientację, której przecież zasadniczym celem jest promowanie aktywności fizycznej
(w formie Imprez na Orientację).
Mówimy w końcu o punktowaniu do Odznaki InO a nie o wartości imprez wirtualnych jako
takich bo te mają swoich sympatyków. Mają wiele wartości poznawczych i szkoleniowych
w tym także funkcje niezłych symulatorów imprez realnych na których można poznawać
zasady obowiązujące w turystycznych InO. Nie mam wątpliwości, że i w taki sposób może
się rozpocząć niejedna późniejsza przygoda z mapą w terenie.
A wpis w książeczce zawsze zostanie jako ślad po tym wydarzeniu do którego ktoś , kiedyś
dotrze

Waldemar Fijor

PInO Agnieszka Ćmiel
TAK, z zastrzeżeniem:
- każda za 1 punkt (niezależnie czy turystyczne, czy TRInO, czy sportowe, czy orientacja
precyzyjna),
- suma punktów zdobytych wirtualnie nie może przekroczyć 20% na daną odznakę,
- właściciel książeczki musi przedstawić listę wyników (lub protokół) z nazwą i datą
imprezy, oraz własnym nazwiskiem na tejże liście (w pliku .pdf, drukowaną lub w innej
formie) -zbyt trudno zweryfikować obecność uczestnika przy takim natłoku imprez,
a protokoły z takich imprez lubią szybko znikać, nie chcemy przecież dawać 20% punktów
za darmo, bez pokrycia...
- Lex retro non agit - starty sprzed wejścia w życie ww zapisu nie będą zaliczane.
Agnieszka Ćmiel

Opinie uczestników zebrane po Wirtualnej Imprezie na Orientację SiećInO (w celu udostępnienia wszystkim)
- 1.02.2021 r.

