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W Schronisku Młodzieżowym „Maciejówka” w Maciejowcu, po przygotowanym 
przez kol. Pawła Idzika rekreacyjnym etapie na orientację, zebrało się 13 osób związanych
z InO, w tym 4 członków Komisji, na corocznym Dolnośląskim Zlocie Przodowników InO.

Otwarcia i powitania dokonał Przewodniczący Komisji kol. Tadeusz Sławiński
po czym zgromadzeni przyjęli bez uwag porządek obrad.

Następnie podczas dyskusji nad regulaminem DKInO, w odniesieniu do punktu 7 
(mówiącego o tym, że w przypadku braku oddzielnej funkcji skarbnika obowiązki te pełni 
zastępca przewodniczącego), Przewodniczący przedstawił sposób rozliczania wpłat na 
podsumowanie Pucharu Dolnego Śląska, oraz że to on zajmuje się finansami. Komisja 
podjęła decyzję o wybraniu na skarbnika Tadeusza Sławińskiego.

Podczas dyskusji nad regulaminem Pucharu Dolnego Śląska w MnO, Konferencja 
przyjęła jednogłośnie następujące zmiany:

• Dział IV nowy pkt. 5: Organizator imprezy ma obowiązek miesiąc przed terminem 
imprezy poinformować Sędziego Głównego Pucharu o lokalizacji miejsca bazy 
imprezy, oraz w terminie do 2 tygodni przed upływem terminu zgłoszeń przesłać mu 
regulamin imprezy.

• Dział IV nowy pkt. 6: Organizator imprezy może zmienić datę imprezy tylko za 
zgodą Dolnośląskiej Komisji InO. Zmiana ta musi być uzgodniona najpóźniej 
miesiąc przed oryginalnym, jak i nowym, terminem imprezy.

• Dział V, pkt. 5: zmienić „jednej z w/w kategorii.” na „kategorii, w której rozpoczął 
rywalizację.”

• Dział V, pkt. 7: wykreślić pierwsze wyrażenie „w kategorii TS”
• Dział V, pkt. 18 otrzymuje brzmienie: Zobowiązuje się organizatora do udostępnienia 

szczegółowych wyników i map wzorcowych stanowiących podstawę do weryfikacji 
wyników i ewentualnych wyjaśnień i protestów.

• Dział VI pkt. 5 poprawić: w terminie do 7 dni
• Dział V, wykreślić punkty 11, 12 i 14 oraz zmienić numerację kolejnych
• dokonano kilka drobny zmian literowych i stylistycznych

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Tadeusz Sławiński 
przekazał informację o rozliczeniu wpłat od organizatorów oraz podsumował wydatki na 
podsumowanie Pucharu za rok 2018 w postaci rachunków za puchary, dyplomy, medale i 
inne małe wydatki z tym związane. Jacek Wieszaczewski zaproponował (w razie potrzeby) 
swoje puchary, które można by zaadoptować na przyszłe podsumowania.

Następnie dokonano kilku korekt propozycji do Dolnośląskiego Kalendarza InO na 
rok 2019 oraz dodano, zgłoszoną przez kol. Pawła Idzika, dodatkową rundę Pucharu, 
podczas której odbędzie się podsumowanie Pucharu za rok 2018. Nastąpiła dyskusja na 
temat ilości imprez, które będą zaliczane do wyników Pucharu. Komisja w głosowaniu 
wybrała 6 rund (2głosy, w tym Przewodniczącego), odrzucono 5 rund (1głos) i 4 rundy 
(1głos). Komisja zatwierdziła kalendarz (4 głosy za). Na Sędziego Głównego Pucharu 
Komisja wybrała kol. Wojciecha Króla (głosy: 3 za, 1 wstrzymujący) oraz zaakceptowała 
zaproponowaną Komisję Odwoławczą w składzie:



kol. Jacek Sławiński, kol. Jacek Wieszaczewski oraz kol. Krzysztof Ligienza.
Wyniki Pucharu za rok 2018, które przedstawił dotychczasowy Sędzia Główny kol. 

Tadeusz Sławiński, przyjęto jednogłośnie. Zwolnienia z wpisowego na przyszłoroczne 
imprezy rangi Pucharu Dolnego Śląska wylosowała kol. Amiela Idzik:
- Krzysztof Ligienza: „W poszukiwaniu Wiosny”, „O Puchar Burmistrza Bogatyni”
- Marek Wąsowski: „W poszukiwaniu Wiosny”, Impreza na Orientację PTSM Zgorzelec
- Katarzyna Makuch: Impreza na Orientację PTSM Zgorzelec, „Bukowa Góra 2019”
- Kacper Kubacki: „Z zamkiem w tle”, Lwóweckie Marsze na Orientację
- Zuzanna Madurska: Świdnickie Marsze na Orientację, „O Puchar Burmistrza Bogatyni”
- Izabela Daszkiewicz: „Bukowa Góra 2019”, „Z zamkiem w tle”
- Kacper Ćwiekiel: Lwóweckie Marsze na Orientację, „O Puchar Trampa 2019”
- Krystian Cisek: Świdnickie Marsze na Orientację, „O Puchar Trampa 2019”

Korzystając z okazji przedstawiania wyników, kol. Jacek Wieszaczewski przedstawił 
dobre wyniki Dolnoślązaków w Pucharze Polski i zawodach rangi Mistrzostw Polski.

Kolejnym punktem w porządku były dyskusje nad pozostałymi aspektami InO. 
Komisja podjęła się do zobowiązania organizatorów InO aby wyraźnie zaznaczać
w regulaminach, że istnieje możliwość startu na imprezie w dowolnej kategorii, poza 
klasyfikacją Pucharu. Poruszony został temat wsparcia drużyn startujących
w Drużynowych Mistrzostwach Polski, przede wszystkim dzieci. Komisja powinna bardziej 
angażować się w zebranie składu drużyny, pomagać w organizacji wyjazdu oraz 
aktywizować dobrych zawodników do reprezentowania Dolnego Śląska na mistrzostwach.
Kol. Adam Pawłowicz przedstawił ciekawe techniczne aspekty tworzenia map 
podkładowych, a kol. Jacek Wieszaczewski zaprosił wszystkich do udziału oraz 
rozpowszechnienia Kursu Przodowników InO, który odbędzie się pod koniec listopada 
2019r. na terenie Dolnego Śląska. Zostały wręczone wyróżnienia i odznaczenia.

Na tym Konferencję zakończono, ale rozmowy trwały jeszcze do południa dnia 
następnego.
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