Regulaminy Sportowe Orientacji
Precyzyjnej

POLSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
Warszawa, 2020

1.

Regulamin organizacyjny zawodów OP CTZ

I.

Informacje wstępne
Poszczególne zawody w OP CTZ organizują wytypowane przez PZOS jednostki
organizacyjne, które nadesłały oferty organizacji imprez CTZ.

II.
1.
2.

Uczestnictwo
Prawo uczestnictwa w zawodach CTZ mają osoby posiadające licencję PZOS.
Dopuszcza się start poza konkurencją (tzw. PK) zawodników nie spełniających warunku
określonego w pkt. 1.
Za prawidłowość danych, zgłoszonych zawodników do zawodów CTZ w przypadku
zawodników zrzeszonych w klubach odpowiada klub, a w przypadku zawodników
indywidualnych osoba zgłaszająca.

3.

III.

Kategorie
W Orientacji Precyzyjnej podstawowym jest podział zawodników na kategorie
sprawnościowe bez podziału na wiek i płeć.
- OPEN (dostępna dla wszystkich zawodników, niezależnie od ich poziomu
wytrenowania i sprawności fizycznej)
- PARA (dostępna dla zawodników niepełnosprawnych, zgodnie z zasadami
określonymi w zaświadczeniu lekarskim będącym załącznikiem Regulaminu
Licencyjnego PZOS).

IV.
1.
2.
3.

Konkurencje rozgrywane
PreO (indywidualnie)
TempO (indywidualnie)
Sztafeta (3-osobowe zespoły klubowe)

V.

Sprawy Sędziowskie

1.

Sędziów Głównych Zawodów CTZ zatwierdza PZOS na wniosek jednostki organizacyjnej
organizującej dane zawody.

2.

Sędziego Głównego OP powołuje PZOS.

3.

Protesty podczas poszczególnych zawodów CTZ rozpatruje Sędzia Główny Zawodów, w
dalszej kolejności Sędzia Główny OP od którego decyzji można się odwołać do Komisji
Odwoławczej I i II instancji PZOS.
Jednostka organizacyjna każdych zawodów CTZ zobowiązana jest do przysłania wyników
zawodów w formacie IOF XML pocztą elektroniczną na adres biuro@zielonysport.pl nie
później niż 7 dni po ich zakończeniu. W przypadku pytań i niejasności co do formatu
przesyłanych danych Sędzia Główny Zawodów jest zobowiązany skontaktować się
bezzwłocznie z Sędzią Głównym OP.

4.
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5.

Wyniki końcowe poszczególnych klasyfikacji ogłasza Komisja OP PZOS po uzyskaniu
wyników od Sędziego Głównego OP bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 31 grudnia danego
roku.

VI.

Kontrola techniczna

1.

Zarząd PZOS w porozumieniu z Komisją OP może wyznaczyć kontrolera zawodów.

2.

Koszty związane z pełnieniem funkcji kontrolera zawodów ponosi dana jednostka
organizacyjna, organizująca zawody CTZ.

VII.

Zasady finansowania

1.

Jednostki organizacyjne odprowadzają do PZOS 10% kwoty opłaty startowej pobranej od
uczestników zawodów.

2.

Kwoty należy wpłacić na konto PZOS nie później niż 30 dni po przeprowadzeniu zawodów
CTZ.

3.

Zawody CTZ finansowane są przez jednostki organizacyjne, organizujące dane zawody.

VIII.

Sprawy organizacyjne

1.

Zawody w Orientacji Precyzyjnej rozgrywane są w oparciu o „Zasady organizacji zawodów
w Orientacji Sportowej” oraz „Przepisy Orientacji Precyzyjnej” lub przepisy IOF.

2.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego OP.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

Krzysztof Urbaniak, Prezes PZOS
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2. Regulamin Mistrzostw Polski w OP
Współorganizatorem Mistrzostw Polski w OP (zwanych dalej MP) jest PZOS.
I.
1.
2.
3.

4.

Uczestnictwo
Uczestnikami MP mogą być wyłącznie zawodnicy posiadający licencję PZOS.
W konkurencjach sztafetowych w MP sztafety stanowią reprezentację klubu, składającą się
z zawodników reprezentujących dany klub.
W MP mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający numer PESEL zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z
2015r. poz. 388)
Dopuszcza się start w MP poza konkurencją (tzw. PK) zawodników zagranicznych nie
spełniających warunku określonego w pkt. 3 oraz polskich zawodników nie posiadających
licencji PZOS.

II.

Konkurencje
MP rozgrywane są w następujących konkurencjach:

1.
2.
3.

PreO (indywidualnie)
TempO (indywidualnie)
Sztafeta (3-osobowe zespoły klubowe)

III.
1.

5.

Kategorie wiekowe
MP w konkurencjach indywidualnych oraz sztafetowych rozgrywane są bez podziału na
wiek i płeć w następujących kategoriach:
PreO - OPEN oraz
PARA TempO – OPEN
Do rozegrania MP w konkurencjach indywidualnych lub sztafetowych konieczny jest udział
co najmniej czterech zawodniczek, zawodników lub sztafet.
Nagrody
Oficjalnymi nagrodami w MP są medale i dyplomy.
Trzej czołowi zawodnicy oraz trzy najlepsze sztafety MP w każdej konkurencji w danej
kategorii otrzymują medale oraz tytuły Mistrzów, Wicemistrzów i II Wicemistrzów
Mistrzostw Polski w OP.
Zawodnicy oraz sztafety z miejsc od 1 do 3 w danej kategorii MP otrzymują dyplomy. Zaleca
się wręczanie dyplomów również za miejsca 4 do 6.
Podstawą przyznania nagród jest protokół sędziowski podpisany przez Sędziego
Głównego Zawodów i Kierownika Zawodów.
Koszty wyżej wymienionych nagród pokrywają jednostki organizacyjne.

V.
1.
2.

Sprawy organizacyjne:
MP organizowane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZOS.
Regulamin MP wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

2.
IV.
1.
2.

3.
4.

Krzysztof Urbaniak, Prezes PZOS

Regulaminy Sportowe Orientacji Precyzyjnej w 2020 roku

strona 4 z 4

