
PROTOKÓŁ
z Konferencji programowej

Dolnośląskiej Komisji Imprez na Orientację,
która odbyła się 30.11.2019.

W Jeleniej Górze w Schronisku Młodzieżowym „Wojtek” w konferencji 
programowej uczestniczyło czynnie 12 osób w tym 3 członków Dolnośląskiej 
Komisji InO.

Otwarcia i powitania dokonał Przewodniczący Komisji kol. Tadeusz Sławiński
po czym przystąpiono do dyskusji według porządku obrad.

Rozpoczęto dyskusję nad regulaminem DKInO, kol. Wojciech Król 
zaproponował zmiany w punkcie 5, mające zmniejszyć liczbę ilości wybieranych 
członków z 5-15 do 5-9. Wniosek odrzucono ilością głosów: za 1, przeciw 5, 
wstrzymało się 6. Następnie argumentując sprawami finansowymi kol. Tadeusz 
Sławiński zaproponował dopisanie punktu 2 brzmiącego: „Komisja działa przy 
Oddziale PTTK Pogórze Izerskie w Lubaniu, z siedzibą: ul. Bracka 12, 59-800 
Lubań.” Wszyscy uczestnicy jednogłośnie zaakceptowali propozycję.

Zaczęto omawiać propozycje zmian w regulaminie Pucharu Dolnego Śląska. 
W pierwszej kolejności poruszono sprawę kategorii TE (elita), którą zaproponowano 
usunąć z racji  na małą ilość startujących. Wywiązała się dyskusja nad dalszym losem 
kategorii TS, zaproponowano wprowadzenie punktacji podobnej do punktacji 
Pucharu Polski, w której istnieją dwie kategorie, obie są punktowane do Pucharu, 
lecz w łatwiejszej kategorii otrzymuje się mniej punktów za zajęte miejsca. Z 
powodu braku gotowego projektu zmian w regulaminie oraz z uwagi na to, że zmiany 
mogłyby spowodować protest organizatorów, którzy zgłaszali imprezy przed 
zaproponowaniem zmian i nie znali warunków, na jakich musieli by przeprowadzić 
imprezy w przyszłym roku, postanowiono ten temat odłożyć na później. 
Zaproponowano przemyślenie zorganizowania dodatkowej konferencji, przed 
przyjmowaniem zgłoszeń do pucharu, by w następnym roku zmiany były możliwe. 
Rozważano też, czy Komisja nie mogłaby podejmować sama decyzji o zmianie 
regulaminu Pucharu. Ostatecznie Komisja ma przygotować projekt regulaminu, 
przedstawiać go organizatorom w ciągu roku, oraz pokazać jakie zmiany mogą zostać 
wprowadzone, aby w ten sposób można było przyjąć je w następnym roku.
Głosami za: 8, przeciw: 4, zdecydowano o usunięciu zapisów o kategorii TE (elita) z 
Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska.
Następnie kol. Jacek Sławiński zaproponował zmianę punktu V podpunkt 3, tak aby 
konkretnie definiował ilość najlepszych wyników, które są brane pod uwagę w 
wyniku końcowym. Zapis drugiego zdania podpunktu nabierze brzmienie: „Ilość 
branych pod uwagę najlepszych wyników w trakcie danej edycji wynosi 60% z 
imprez które odbyły się w danej edycji (w zaokrągleniu do pełnej liczby).” 
Głosowano za: 11os., przeciw: 0, wstrzymała się jedna osoba.
Kolejnym wnioskiem kol. Wojciecha Króla była zmiana zapisów regulaminu 
określających rozstrzygnięcie miejsca w przypadku takiej samej ilości puntów 
zdobytych w danej edycji Pucharu, tak by w pierwszej kolejności decydowała 



większa ilość startów. Za pozostawieniem dotychczasowej formy głosowało 8os., 
przeciw 2os., wstrzymały się 2os.
Kolejną proponowaną zmianą przez kol. Wojciecha Króla, było usunięcie zapisu o 
legitymowaniu się osoby niepełnosprawnej, której przysługuje prawo do 
dodatkowego czasu limitu podstawowego. Za pozostawieniem dotychczasowego 
zapisu głosowało: za 11os. przeciw: 1os. nikt się nie wstrzymał.
Przedstawione zmiany w Pucharze zostały zaakceptowane w głosowaniu przez 
wszystkie 12 osób.

Kolega Tadeusz Sławiński przedstawił szczegóły wpłat od organizatorów 
imprez. Za otrzymane do tej pory wpłaty Komisja będzie w stanie przeprowadzić 
podsumowanie Pucharu, lecz w nieco skromniejszej formie.

Przechodząc do następnego punktu porządku obrad kol. Wojciech Król 
przedstawił i omówił Dolnośląski Kalendarz InO na rok 2020. Zostały przedstawione 
imprezy zaliczane do Pucharu Dolnego Śląska, oraz omówione terminy kolidujące z 
innymi imprezami. DKInO przyjęła kalendarz 3głosami za. Sędzią głównym zgodził 
się pozostać kol. Wojciech Król, co również zostało zaakceptowane przez DKInO 3 
głosami. Po ustaleniu z członkami dotychczasowej komisji odwoławczej Pucharu, 
również postanowiono pozostać przy składzie: Jacek Sławiński, Krzysztof Ligienza, 
Jacek Wieszaczewski.

Następnie zostały przedstawione wyniki Pucharu Dolnego Śląska za rok 2019 
oraz spadkowe statystyki uczestnictwa. Najmłodsza uczestniczka zlotu, Agata 
Hruszowiec, rozlosowała zwolnienia z imprez dla zwycięzców poszczególnych 
kategorii, co zostało udokumentowane osobnym protokołem.

Na tym Konferencję zakończono. Kolega Tadeusz Sławiński zorganizował na 
terenie schroniska Mini InO, zaliczane do odznaki π-w-O. Dzień zakończył się 
śpiewami przy gitarach.

Następnego dnia odbył się etap zlotowy, również autorstwa kol. Tadeusza 
Sławińskiego, na zasadach stosowanych w TRInO, połączony ze zwiedzaniem 
Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego oraz Muzeum Karkonoskiego.
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