
Regulamin Pucharu GDAKKa 

 

1.Organizatorami Pucharu GDAKKa są członkowie klubu turystycznego AKK GDAKK. Niniejszy 

puchar jest w swoim zamyśle taki jak my - nastawiony na dobrą zabawę, ciągle ewoluujący i 

przede wszystkim promujący aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu z użyciem mapy i 

kompasu.  

 

2. Puchar GDAKKa to cykl zróżnicowanych imprez na orientację mniej lub bardziej związanych 

tematycznie z działalnością naszego klubu. Oprócz standardowych marszów czy biegów na 

orientację na każdej edycji mogą się znaleźć elementy geocachingu, survivalu, turystyki rowerowej 

czy kajakowej oraz wiele innych aktywności.  

 

3. W roku 2019 Puchar GDAKKa składa się z cyklu 5 imprez (Śniegołazik, Krokusik, Kaszubiaczek, 

Sukkubik oraz Śnieżynka).  

 

4. W całym cyklu prowadzona jest klasyfikacja indywidualna (z wyłączeniem zespołów startujących 

na każdej edycji w dokładnie takim samym składzie), jednakże w poszczególnych edycjach cyklu 

możliwe jest startowanie w zespołach wieloosobowych (ilość osób w zespole będzie ograniczana w 

regulaminach poszczególnych edycji cyklu).  

 

5. Do klasyfikacji generalnej (rocznej) brane są pod uwagę trzy najlepsze wyniki uzyskane przez 

uczestnika (lub zespół startujący na każdej edycji w takim samym składzie) na przestrzeni 

wszystkich startów w poszczególnych edycjach tegorocznego Pucharu. 

6. Puchar jest podzielony na dwie główne kategorie zróżnicowane poziomem trudności ("Złota" i 

"Srebrna"), w ramach których prowadzona jest osobna klasyfikacja.  

 

Do kategorii "Złotej" należą trasy: 

TS - trasa specjalna (geocaching, BnO, rowerowa, przygodowa, inne...) 

TZ - trasa dla zaawansowanych 

TO - trasa otwarta. 

 

Do kategorii "Srebrnej" należą trasy: 

TS - trasa specjalna (geocaching, BnO, rowerowa, przygodowa, inne...) 

TU -trasa dla średnio zaawansowanych 

TP - trasa dla początkujących 

7. Na każdej edycji Pucharu uczestnicy dostaną następującą liczbę punktów za zajęcie 

poszczególnych miejsc na danej trasie:  

 

Kategoria "Złota": 

Miejsce TS TZ TO 

1 60 60 50 

2 55 55 47 

3 52 52 45 

4 50 50 44 

5 48 48 43 

6 47 47 42 

7 46 46 41 

8 45 45 40 

9 44 44 39 

10 43 43 38 

następne O 1 pkt mniej (min. 

1 pkt) 

O 1 pkt mniej 

(min. 1 pkt) 

O 1 pkt mniej (min. 

1 pkt) 

 

 



Kategoria "Srebrna": 

Miejsce TS TU TP 

1 60 60 50 

2 55 55 47 

3 52 52 45 

4 50 50 44 

5 48 48 43 

6 47 47 42 

7 46 46 41 

8 45 45 40 

9 44 44 39 

10 43 43 38 

następne O 1 pkt mniej (min. 

1 pkt) 

O 1 pkt mniej 

(min. 1 pkt) 

O 1 pkt mniej (min. 

1 pkt) 

 

8. Poszczególne kategorie startowe będą pojawiać się na poszczególnych edycjach Pucharu w 

różnych wariantach. Jedynym stałym elementem będzie obecność na każdej z edycji cyklu trasy TP 

oraz dowolnej z trudniejszych tras.  

9. Na niektórych edycjach Pucharu może pojawić się trasa familijna polecana dla rodzin z dziećmi, 

która z racji swojego charakteru nie będzie brana pod uwagę w klasyfikacji generalnej całego 

Pucharu. 

10. Jeżeli na danej imprezie pojawi się trasa specjalna, to uzyskany przez uczestnika wynik liczony 

jest w obu klasyfikacjach („Złotej” i „Srebrnej”).  

11. W przypadku wystartowania uczestnika na dwóch trasach zaliczanych do jednej kategorii (w 

ramach jednej edycji cyklu) brany pod uwagę będzie jeden wynik - ten, który da uczestnikowi 

więcej punktów w klasyfikacji generalnej.  

12. Zawodnik na zakończenie Pucharu może zostać sklasyfikowany w dwóch kategoriach, ale tylko 

w jednej może znajdować się na miejscu premiowanym nagrodą (pucharem, medalem, dyplomem 

lub nagrodą rzeczową). W przypadku sklasyfikowania uczestnika na koniec roku w obu kategoriach 

na miejscach premiowanych nagrodą, w ostatecznej klasyfikacji Pucharu zostaje on 

przyporządkowany do tej kategorii, w której zdobył wyższe miejsce. Jeżeli w obu kategoriach zajął 

to samo miejsce, to brana jest pod uwagę kategoria trudniejsza - "Złota". Tym samym zawodnik 

taki zwalnia w drugiej kategorii miejsce premiowane nagrodą następnemu zawodnikowi w 

kolejności klasyfikacji danej kategorii. 

 

13. W związku z naszą promocją różnorodności w przypadku remisu w klasyfikacji generalnej cyklu 

o pierwszeństwie będzie decydować ilość pierwszych miejsc na różnych rodzajach tras z 

zachowaniem następującej kolejności ważności: 

W kategorii "Złotej": 1.TS, 2. TZ, 3. TO. 

W kategorii "Srebrnej": 1. TS, 2. TU, 3. TP 

Jeżeli dalej nie wyłoni się zwycięzca pod uwagę będą brane miejsca drugie, trzecie i dalsze, a w 

następnej kolejności bilans bezpośrednich startów. 

 

14. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia miejsca w klasyfikacji generalnej podjęta zostanie 

komisyjna decyzja o wprowadzeniu dodatkowego kryterium ustalenia pierwszeństwa, którym może 

być: liczba startów w całym cyklu, zadanie specjalne, rzut monetą, inne, dotąd nieujawnione.  

 

15. Za udział w zawodach można uzyskać punkty do odznaki Imprez na Orientację (TF, TP, TU, TO, 

TZ - 2 pkt; TS - 1 pkt). Warunkiem koniecznym jest bycie sklasyfikowanym. W przypadku brania 

udziału w dwóch trasach, za każdą trasę uczestnik ma prawo otrzymać punkty do OInO.  

 

16. W związku z ideą szkoleniową leżącą u podstaw powstania całego Pucharu GDAKKa, około pół 

godziny przed startem każdej trasy TP dla osób chętnych odbywać się będzie szkolenie z zakresu 

wprowadzenia do imprez na orientację. 

 

17. Każda edycja Pucharu rządzić się będzie swoimi własnymi prawami i będzie posiadać osobny 

regulamin dotyczący punktacji rajdu, sposobu umieszczenia i potwierdzania punktów kontrolnych, 

czasu pokonania trasy i warunków ukończenia imprezy. Regulamin taki umieszczony będzie w 

stosownym czasie przed każdą edycją na stronie internetowej całego projektu 

(http://www.akkgdakk.pl/puchar/) w odpowiedniej dla danej imprezy zakładce. 



 

18. Interpretacja regulaminu i rozwiązywanie sporów należą w pierwszej kolejności do 

organizatorów poszczególnych edycji Pucharu. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie 

pisemnego odwołania do Sędziego Głównego Pucharu poprzez email podany na stronie 

internetowej pucharu (puchar.gdakk@gmail.com). Decyzja Sędziego Głównego musi być wydana w 

ciągu 7 dni od otrzymania odwołania i jest decyzją ostateczną.  

 

19. W 2019 r. funkcję Sędziego Głównego Pucharu obejmuje Łukasz Sojka.  

 

20. W przypadku łamania przez uczestnika zasad fair play, naruszania prawa lub działania na 

szkodę organizatora możliwa jest dyskwalifikacja takiego uczestnika z jednej imprezy bądź nawet 

całego cyklu.  

 

21. Oficjalne zakończenie Pucharu następuje w czasie ostatniej imprezy danego cyklu lub na 

pierwszej imprezie cyklu kolejnego.  

 

22. Dla uczestników, którzy zajmą w klasyfikacji generalnej Pucharu trzy najlepsze miejsca w 

kategorii "Złotej" oraz "Srebrnej", ufundowane zostaną pamiątkowe puchary.  

 

23. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach 

z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, a także na 

gromadzenie tychże danych w bazach danych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na 

otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój e-mail zgodnie z 

ustawą z dnia 18.01.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02, poz. 1204).  

 

24. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy.  

 

25. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i w razie wypadku nie będą dochodzić 

odszkodowania od Organizatora.  

 

26. Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników imprezy, jak i osób 

trzecich Organizator nie odpowiada.  

 

27. Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod 

opieką swojego opiekuna prawnego. Muszą też przed startem okazać oświadczenie podpisane przez 

obojga opiekunów prawnych.  

 

28. Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat (skończone) startują i uczestniczą w imprezie tylko pod 

opieką osób powyżej 18 roku życia i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez 

obojga opiekunów prawnych oraz podpisane przez osobę pełnoletnią, która podczas marszu będzie 

ponosić za taką osobę odpowiedzialność.  

 

29. W przypadku wyjątkowo złej pogody (np. cyklon) impreza może zostać przełożona na inny 

termin. Decyzję o przełożeniu podejmują organizatorzy danej edycji, a o takim fakcie uczestnicy 

zostaną poinformowani najpóźniej dzień przed imprezą.  

 

30. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.  

 

31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną 

powiadomieni najpóźniej przed startem.  

 

32. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.  

 

 

Regulamin z dnia 8 stycznia 2019 roku 

      AKK GDAKK  

 


