KOMISJA KALENDARZOWA I ORGANIZACJI ZAWODÓW

KONKURS NA NAJLEPSZE ZAWODY MISTRZOWSKIE BnO 2022
REGULAMIN
I.
1.
2.

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Polski Związek Orientacji Sportowej
Organizatorem wykonawczym jest Komisja Kalendarzowa i Organizacji Zawodów

II.
1.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
a. Podniesienie standardu organizacji zawodów mistrzowskich CTZ
b. Wyłonienie najlepszego organizatora zawodów mistrzowskich w BnO w 2022 roku

III.
1.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Ocenie podlegać będą zawody rangi mistrzowskiej w BnO (MP i MPW: w biegu klasycznym, w biegu sprinterskim, w biegu
średniodystansowym, w biegu nocnym, w biegu długodystansowym; Klubowe Mistrzostwa Polski: w biegu sprinterskim, w biegu
sprinterskim nocnym, w biegu średniodystansowym, w biegu klasycznym)
Organizator zawodów zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi Konkursu wymagane materiały/informacje do oceny zawodów ujęte w
załączniku nr 2.
W przypadku niespełnienia warunku z punktu 2, poszczególne elementy oceny konkursu, uzależnione od wspomnianych
materiałów/informacji nie otrzymają punktów

2.
3.

IV.
1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY ZAWODÓW
Punktacja zawodów zostanie dokonana na podstawie oceny poszczególnych parametrów i specyfikacji zawartej w załączniku nr 1
Poszczególne elementy konkursu będą oceniane przez Komisję Kalendarzową i Organizacji Zawodów, Komisję Kartograficzną i Budowy Tras,
Biuro Zarządu PZOS, przedstawicieli 8 klubów 1 ligi (na podstawie wyników roku poprzedzającego)
W przypadku pisemnych uwag Sędziego Głównego, Kontrolera lub Komisji Odwoławczej dotyczących organizacji zawodów, Organizator
może podjąć decyzje o nie przyznaniu punktów w poszczególnych elementach specyfikacji, których dotyczą uwagi

V.
1.
2.
3.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu sezonu
Zwycięzcą konkursu zostanie organizator, którego zawody otrzymały największą ilość punktów z uwzględnieniem punktu 3
Zwycięzcą konkursu, nie może zostać organizator, na zawodach którego doszło do unieważnienia którejś z kategorii z winy organizatora

VI.
1.

NAGRODY
Nagroda PZOS dla najlepszego organizatora wynosi w 2022 - 2000 PLN (dwa tysiące złotych) i tytuł Najlepszego Organizatora Zawodów
Mistrzowskich BnO w 2022

VII.
1.
2.
3.
4.
5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator Konkursu przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu.
Interpretacja poszczególnych zapisów konkursu i kryteria ocen należy do Komisji Kalendarzowej i Organizacji Zawodów
Organizator Konkursu będzie publikował oceny zawodów bez szczegółowej informacji o punktacji poszczególnych KLUBÓW
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Kalendarzową i Organizacji Zawodów
We wszystkich kwestiach spornych głos ostateczny ma Zarząd PZOS

