
 

 

 

REGULAMIN, edycja 2019 

1. Celem prowadzenia punktacji Pucharu Pomorza Zachodniego Młodzieży w Marszach na Orientację 

(PPZM) jest: 

a. wyłonienie najlepszych uczestników w marszach na orientację wśród młodzieży w kolejnych 

sezonach, 

b. uatrakcyjnienie i rozwój imprez na orientację na Pomorzu Zachodnim, 

c. promocja imprez na orientację wśród młodzieży i szkół. 

2. Punktacja PPZM w Marszach na Orientację prowadzona jest przez North Team przy Oddziale 

Zachodniopomorskim PTTK w Szczecinie. Sędzią Głównym PPZM w 2019 roku jest Tomasz Paszek, 

przodownik InO nr 481. 

3. Klasyfikacja PPZM prowadzona jest w trzech kategoriach wiekowych: 

a. dzieci (TD), urodzeni w 2006 i później, 

b. młodzieży (TM), urodzeni w latach 2003-2005, 

c. juniorów (TJ). urodzeni w latach 1999-2002. 

4. Do punktacji PPZM zaliczane są imprezy wymienione w kalendarzu będącym załącznikiem do 

regulaminu. 

5. Do punktacji PPZM sumowane są 4 najlepsze wyniki za miejsca zajęte w klasyfikacjach końcowych 

poszczególnych imprez. 

6. Podstawą przyznawania punktów do punktacji PPZM są protokoły końcowe imprez lub oficjalne wyniki 

umieszczone na stronie internetowej organizatora zawodów. Wyniki powinny być przesłane 

bezpośrednio do Sędziego Głównego na adres paszek@northteam.pl.  

7. Punkty PPZM przyznaje się każdemu członkowi zespołu wg zasady: 

1 miejsce – 30 punktów, 

2 miejsce – 27 punktów, 

3 miejsce – 25 punktów, 

4 miejsce – 24 punkty, 

5 miejsce – 23 punkty 

… 

27 miejsce i dalsze – 1 punkt. 

a. W przypadku zajęcia tego samego miejsca przez dwa, bądź więcej zespołów, wszystkie one 

otrzymują tę samą liczbę punktów, przewidzianą za to miejsce w regulaminie PPZM. 

b. Przy ustalaniu kolejnych miejsc, w sytuacji, o której mowa w pkt 8a, brana jest pod uwagę liczba 

zespołów, jakie sklasyfikowano przed danym zespołem. 

8. Miejsce w PPZM ustala się wg kolejnych zasad: 

a. w pierwszej kolejności o zajętym miejscu decyduje łączna ilość punktów zdobytych w 4 

najlepszych startach w danym cyklu PPZM. 

b. w przypadku takiej samej ilości punktów o miejscu decyduje: 

i. wynik kolejnej (licząc od pierwszej) najwyżej punktowanej imprezy, 

ii. liczba lepszych wyników w bezpośredniej rywalizacji, 

iii. różnica punktów zdobytych w bezpośredniej rywalizacji. 

9. Uczestnicy zajmujący miejsca 1–3 w klasyfikacji końcowej otrzymują puchary. 

10. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPZM 

należą do Sędziego Głównego PPZM. 

11. Regulamin wchodzi w życie 1 lutego 2019 r. 
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