
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Dolnośląskiej Komisji Imprez na Orientację

Lubań - 08.12.2021
 

W Lubaniu zebrała się komisja w składzie Jacek Sławiński, Tadeusz Sławiński, 
Wojciech Król, Radosław Goś.
Na zebraniu Komisji poruszono następujące kwestie:

• Jednogłośnie zaakceptowano następujące zmiany w Regulaminie Pucharu 
Dolnego Śląska:
◦ Dział V, pkt. 9, dopisano zdanie: Na zawodach nie stosuje się wydłużenia 

limitu czasu ze względu na wiek zawodników.
◦ Dział VII, pkt. 1, usunięto zdanie: Dodatkowo zdobywcy I miejsc 

premiowani będą zwolnieniami z opłat wpisowego na dwie, losowo 
wybrane, imprezy Pucharu Dolnego Śląska w kolejnej edycji.

◦ Dział VII, pkt. 4, usunięto zdanie: Losowanie zwolnień z opłat wpisowego 
odbędzie się w terminie i miejscu określonym przez Komisję.

◦ Dział V, zmiany w punktach 2, 3, 5a oraz 6, wprowadzające trasę TT 
(niezaawansowaną): ilość osób w zespole może wynosić od 1 do 5, wiek 
zawodników dowolny. Ilość punktów przysługujących do kategorii TS 
Pucharu: 1 m-ce - 12 pkt., 2 m-ce - 10 pkt, 3 m-ce - 9 pkt., …, 11 m-ce i 
dalsze - 1 pkt.

◦ Dodano punkt nowy punkt w dziale V, przed punktem 14, brzmiący: 14. 
Sędzia główny, sędziowie pomocniczy i budowniczowie tras nie będą 
klasyfikowani do Pucharu na imprezach na których pełnią tą funkcję.

• Omówiono propozycję uniemożliwienia przeprowadzania etapów nocnych w 
kategoriach TD i TM. Zadecydowano, że o przeprowadzaniu etapów nocnych 
w tych kategoriach decyduje organizator imprezy.

• Omówiono zaliczanie jednoetapowych zawodów do PDŚl. Podtrzymano 
decyzję o regulaminowych 2 etapach.

• Omówiono starty na imprezach przez opiekunów.
• Omówiono propozycję zablokowania możliwość zmiany przez zawodnika 

drużyny w której jest punktowany do pucharu. Komisja uznała, że jest to już 
właściwie uregulowane regulaminem.

• Przedstawiono wyniki PDŚl.
• Rozlosowano zwolnienia z wpisowego dla zwycięzców.
• Ustalono, że podsumowanie PDŚl. i wręczenie nagród odbędzie się na 

imprezie „Sami Swoi”.
• Zaakceptowano zgłoszenia imprez do PDŚl. na 2022 rok.
• Omówiono sytuację finansową.
• Ustalono datę zlotu miłośników InO na 26.11.2022r.

Przewodniczący Sekretarz

        Tadeusz Sławiński     Jacek Sławiński


