
PROTOKÓŁ
z Konferencji Programowej

Dolnośląskiej Komisji Imprez na Orientację,
która odbyła się 06.09.2020.

Dzięki uprzejmości Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w lubańskim 
ratuszu odbyła się Konferencja Programowa, w której uczestniczyło czynnie 8 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.

Omówiono wytyczne Komisji InO Zarządu Głównego dla organizatorów 
imprez związane z pandemią Covid19.

Rozpoczęto dyskusję nad regulaminami DKInO oraz Pucharu Dolnego Śląska, 
bazując na opracowanych wcześniej projektach.
Projekt zmian Regulaminu Komisji zakładały:

• zwiększenie uprawnień Komisji w zakresie zmian w regulaminie Pucharu, 
które będą podejmowane przez Komisję bez potrzeby zwoływania 
Konferencji,

• zniesienie Komisji Odwoławczej Pucharu z przeniesieniem rozpatrywania 
protestów na Sędziego Głównego Pucharu powoływanego przez Komisję na 
nieokreślony okres, a odwołania od jego decyzji rozpatrywane będą przez 
Komisję,

• dokonano wykreślenia punktu o występowaniu z wnioskami o 
dofinansowania, których komisja od lat nie realizowała, a bez istnienia zapisu 
Komisja i tak może występować z wnioskami z ramienia Oddziału PTTK (czy 
innego podmiotu) przy którym działa,

• dokonano zmian w rodzaju konferencji jakie będą zwoływane przez Komisję,
• dopisano punkt informujący że Komisja prowadzi referat weryfikacyjny 

Odznaki InO,
• sprecyzowano kto pełni funkcję skarbnika w Komisji.

Natomiast projekt zmian Regulaminu Pucharu:
• wykreślenie z celów Pucharu obniżenia kosztów udziału poprzez organizację 

imprez ogólnopolskich. Staranie się o rangę ogólnopolską należy do 
organizatora imprezy, to on podejmuje decyzje i nie ma to wpływu na Puchar 
Dolnego Śląska,

• przeredagowano zasady rozgrywania, wprowadzając kategorie tras TZ, TU, TP, 
wszystkie zaliczając według odpowiedniej punktacji do kategorii TS. Ma to  na 
celu zachęcenie do udziału zawodników mniej zaawansowanych, którzy do tej 
pory z racji wieku byli skazani na starty w najtrudniejszej kategorii lub na 
rezygnację z współzawodnictwa pucharowego.

• usunięto zapis o strefie startu. Jest to sprawa pozostająca w decyzji 
organizatora imprezy,

• w puncie Sędziowanie usunięto zapisy o Kierowniku Pucharu a także 



określono, że Sędzia Główny Pucharu jest powoływany przez Komisję.
• usunięto punkt zakazujący organizatorom poszczególnych imprez startu
• w nich. Decyzja o starcie organizatora powinna być rozpatrywana przez 

Sędziego Głównego danej imprezy, a protesty będą rozpatrywane podczas 
imprezy przez Sędziego Głównego lub Komisję odwoławczą.

• usunięto punkt, który mówił o tym że zmiany w regulaminie dokonuje 
Konferencja. Klasyfikacja Pucharu jest prowadzona przez DKInO i to ona jest 
odpowiedzialna za redagowanie regulaminów.

• dodano zapis mówiący, że zmiany w regulaminie będą wprowadzane po 
zakończeniu rozgrywek przed rozpoczęciem kolejnego sezonu.

Następnie przedstawiono i omówiono zmieniony kalendarz imprez na drugie 
półrocze. Wybrano termin zgłaszania imprez do kalendarza na przyszły rok, będzie to 
24.10.2020. Zaplanowano aby Dolnośląski Zlot Miłośników InO w grudniu odbył się 
w Jeleniej Górze w SSM Wojtek.

Ostatnim punktem Konferencji były głosowania nad zatwierdzeniem zmian 
Regulaminów. Zmiany zostały zaakceptowane jednogłośnie.
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