Zasady organizacji zawodów
w Orientacji Sportowej
w 2019 roku

POLSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
Warszawa, 2019

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze zasady obowiązują we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZOS
obejmującym zawody w biegu na orientację (BnO), narciarskim biegu na orientację (NBnO),
orientacji precyzyjnej (OP) i Rowerowej Jeździe na Orientację (RJnO) wpisane do Centralnego
Terminarza Zawodów (CTZ) oraz Regionalnych Terminarzy Zawodów (RTZ).
1.2. Polski Związek Orientacji Sportowej organizuje wyłącznie współzawodnictwo sportowe o tytuł
Mistrza Polski i Puchar Polski.
1.3. We współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZOS obowiązują przepisy
dotyczące bezpieczeństwa w sporcie zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
1.4. We wszystkich zawodach w BnO, NBnO, OP i RJnO organizowanych przez członków PZOS
obowiązują Przepisy sportowe PZOS, za wyjątkiem zawodów popularyzacyjnych, w których
mogą obowiązywać inne przepisy szczegółowe.
1.5. Przepisy sportowe PZOS obowiązują zawodników, sędziów sportowych, trenerów,
instruktorów, budowniczych tras, organizatorów oraz widzów.
1.6. Sędziowie sportowi, budowniczowie tras i kartografowie sportowi organizujący zawody CTZ
muszą posiadać właściwe licencje PZOS. Sędziowie sportowi pełniący funkcje kierownicze
w zawodach RTZ muszą posiadać licencje PZOS. Dla zawodów CTZ i RTZ powinni to być: sędzia
główny, kierownik startu i kierownik mety.
1.7. Zawody powinny być przeprowadzone tak, aby zawodnicy nie byli prowokowani do naruszania
niniejszych zasad i przepisów sportowych.
1.8. Organizator może zamieścić w regulaminie zawodów dodatkowe przepisy obowiązujące
podczas konkretnych zawodów, pod warunkiem, że nie kolidują one z przepisami sportowymi
PZOS.
1.9. Dla interpretacji niniejszych przepisów przez zawodników, organizatorów i sędziów
sportowych podstawowym wyznacznikiem powinna być zasada „fair play”.

2.

Podział zawodów

2.1. Ze względu na formę:
2.1.1. Indywidualne - zawodnicy pokonują trasę pojedynczo i są klasyfikowani
indywidualnie.
2.1.2. Sztafetowe - zawody, w których kolejne wyznaczone odcinki trasy (zmiany)
pokonują bezpośrednio po sobie kolejni zawodnicy zespołu - sztafety. Sztafeta
składa się minimum z dwóch zmian.
2.1.3. Drużynowe - zawody indywidualne lub sztafetowe z punktacją drużynową
(suma czasów lub punktacja miejsc zawodników drużyny).
2.2. Ze względu na porę dnia:
2.2.1. Dzienne - odbywają się między wschodem, a zachodem słońca.
2.2.2. Nocne - odbywają się w naturalnej ciemności.
2.2.3. Dzienno-nocne lub nocno-dzienne - czas ich rozgrywania przekracza okresy
przewidziane dla zawodów dziennych lub nocnych.
2.3. Ze względu na długość tras:
2.3.1. Sprinterskie (IOF – sprint)
2.3.2. Średniodystansowe (IOF - middle distance)
2.3.3. Klasyczne (IOF - long distance)
2.3.4. Długodystansowe (IOF - superlong distance)
2.3.5. Inne
2.4. Ze względu na sposób określania wyników zawodów:
2.4.1. Jednoetapowe (wyniki pojedynczego biegu są wynikami końcowymi zawodów).
2.4.2. Wieloetapowe (końcowy rezultat jest wynikiem połączonych rezultatów dwóch
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lub więcej etapów).
2.4.3. Zawody kwalifikacyjne (zawodnicy są kwalifikowani do zawodów finałowych na
podstawie jednych lub więcej zawodów kwalifikacyjnych, w których mogą być
podzieleni na różne grupy. Ostateczne wyniki zawodów są ustalane wyłącznie
na podstawie wyników zawodów finałowych).
2.5. Ze względu na rangę:
2.5.1. Międzynarodowe - związane z rywalizacją międzynarodową i umieszczone
w kalendarzu IOF (The World Games, World Orienteering Championships, World
Cup, Junior World Orienteering Championships, European Youth Orienteering
Championship, World Masters Orienteering Championships, World Ranking Events,
Regional Championships). Zawody te organizowane są w oparciu o przepisy IOF.
2.5.2. Ogólnopolskie - umieszczone w Centralnym Terminarzu Zawodów PZOS (zwanym
dalej CTZ). W ramach CTZ rozgrywane są w szczególności imprezy mistrzowskie:
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców, Seniorów,
Weteranów, Puchar Najmłodszych, Klubowe Mistrzostwa Polski.
2.5.3. Regionalne - umieszczone w regionalnych terminarzach zawodów (RTZ).

3.

Kategorie wiekowe i grupy wyczynowe

3.1. Zawodnicy podzieleni są na kategorie wiekowe i grupy wyczynowe, rekreacyjne
i popularyzacyjne.
3.2. O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje liczba lat kończonych przez zawodnika
w danym roku kalendarzowym.
3.3. Kobiety mogą startować w kategoriach męskich o ile nie koliduje to z innymi przepisami lub
regulaminami PZOS.

4.

Uczestnictwo w zawodach

4.1. Zawodnik uczestniczący w zawodach organizowanych przez PZOS i jego członków, za
wyjątkiem zawodów lub kategorii popularyzacyjnych, musi posiadać licencję PZOS dla
zawodnika.
4.2. Zawodnicy zagraniczni mogą uczestniczyć w zawodach zgodnie z regulaminem zawodów.
Zawodnicy zagraniczni posiadający licencję PZOS dla zawodnika mogą uczestniczyć w
zawodach rangi Mistrzostw Polski, w Mistrzostwach Polski Masters lub Pucharze
Najmłodszych zgodnie z odrębnymi przepisami (Regulaminy sportowe PZOS).
4.3. Zawodnicy nie mogą uczestniczyć w zawodach w następujących przypadkach:
4.3.1. W zawodach przeprowadzanych na mapie, której są autorami (osoba aktualizująca),
do końca roku kalendarzowego od dnia pierwszych zawodów począwszy lub przez
okres 1 roku od daty zarejestrowania mapy.
4.3.2. W pierwszych zawodach (jedno- lub wielodniowych) przeprowadzanych na mapie,
którą kreślili lub kontrolowali.
4.3.3. W zawodach CTZ organizowanych przez własne kluby w kategoriach KM-16
oraz starszych.
4.4. Decyzje o odstępstwach od reguł zawartych w p. 4.3.1.-4.3.3. może na wniosek
zainteresowanych podjąć Zarząd PZOS, nie później jednak niż 2 tygodnie przed zawodami.
4.5. Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Obowiązek posiadania
badań lekarskich oraz ubezpieczeń reguluje Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
4.6. Za weryfikację zgłoszonych zawodników do danej imprezy odpowiada Sędzia Główny.
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5.

Koszty

5.1. Koszty organizacji zawodów leżą w gestii organizatora. Aby pokryć te koszty organizator
może pobierać wpisowe. Maksymalna wysokość wpisowego w zawodach CTZ ustalana jest
corocznie przez Zarząd PZOS.
5.2. Za zgłoszenia po terminie może być pobierane zwiększone wpisowe w wysokości
do 150 % opłaty podstawowej.
5.3. Za zawodnika zgłoszonego, a nieobecnego na zawodach, może być pobierane wpisowe
w wysokości do 100 % opłaty podstawowej.
5.4. Zawodnik nieposiadający licencji PZOS startujący w zawodach CTZ opłaca wpisowe
zwiększone o 50%.
5.5. Organizatorzy zawodów CTZ odprowadzają opłaty na konto PZOS zgodnie z Regulaminem
Finansowym PZOS.

6.

Informacje o zawodach

6.1. Zasady tworzenia kalendarza sportowego CTZ:
a) oferty na organizację zawodów CTZ kluby zgłaszają w terminie określonym przez PZOS;
b) po rozpatrzeniu ofert, Zarząd PZOS bez zbędnej zwłoki wydaje projekt kalendarza CTZ na
rok następny;
c) kluby potwierdzają organizację zawodów poprzez podpisanie umowy/porozumienia z
PZOS, zobowiązując się do stosowania niniejszych przepisów oraz terminowego
zatwierdzania preliminarza i regulaminu zawodów w PZOS,
g) niezwłocznie po opublikowaniu kalendarza CTZ, PZOS podpisuje stosowną umowę
z organizatorem,
h) na minimum 3 m-ce przed zawodami, organizator zobowiązany jest do zatwierdzenia
w PZOS preliminarza (dot. zawodów dofinansowywanych z PZOS) i biuletynów
(regulaminów zawodów),
6.2. Informacje o zawodach muszą być podawane przez organizatorów w formie biuletynów.
Biuletyny muszą być dostępne poprzez odnośnik na stronie internetowej PZOS.
6.3. Biuletyn nr 1 musi zostać wydany minimum 90 dni przed zawodami. Biuletyn nr 1 dotyczący
zawodów CTZ musi zostać zatwierdzony przez kontrolera zawodów (jeśli został powołany)
bądź przez Zarząd PZOS.
6.4. W biuletynie nr 1 muszą być zawarte następujące dane:
a) nazwa zawodów i ich ranga;
b) termin zawodów;
c) organizator
d) adres, nr telefonu, e-mail, strona www gdzie można uzyskać dodatkowe informacje;
e) warunki udziału w zawodach
f) miejsce, czas zbiórki oraz czas startu pierwszego zawodnika;
g) system potwierdzania PK;
h) rodzaj i forma zawodów;
i) kategorie wiekowe;
j) wysokość wpisowego oraz inne koszty takie jak:
- rodzaje i koszty wyżywienia i zakwaterowania,
- inne koszty (transport, parkingi, mapy treningowe),
- możliwość transportu organizatora;
k) termin i forma zgłoszeń;
l) informacje o mapie (skala, cięcie warstwicowe, aktualność, charakterystyka terenu,
autor mapy);
m) ogólna mapa rejonu zawodów;
n) planowana lokalizacja biura i centrum zawodów wraz z współrzędnymi GPS;
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o) informacja o poprzednich mapach oraz o terenie zamkniętym (wersje elektroniczne
poprzednich wersji map należy umieścić na stronie internetowej) ;
p) możliwość treningów;
r) informacje szczególne (dodatkowe informacje uzupełniające), w tym informacje, że
zawody lub ich kategorie nie są rozgrywane zgodnie z Regulaminami sportowymi PZOS;
s) zespół głównych organizatorów: kierownik zawodów, sędzia główny, budowniczy tras.
6.5. Biuletyn nr 2 musi zostać wydany minimum 3 dni przed zawodami. W formie pisemnej
powinien zostać przekazany klubom niezwłocznie po przybyciu zawodników na zawody.
Biuletyn nr 2 musi zawierać wszystkie informacje z Biuletynu 1 oraz następujące dane:
a) zespół głównych organizatorów i osób funkcyjnych;
b) dokładna lokalizacja zawodów (meta, centrum, biuro zawodów itp.);
c) godziny i miejsce otwarcia biura zawodów;
d) miejsce i godzina odprawy technicznej;
e) usytuowanie szatni, umywalni, punktu (-ów) z napojami i punktu medycznego;
f) czas startu pierwszego zawodnika oraz obowiązujący limit czasu;
g) odległości do startu i mety, ewentualnie przewyższenie do startu oraz sposób oznakowania
dojść;
h) długość tras, przewyższenie, ilość PK, ilość punktów żywieniowych na trasie, długości zmian
w zawodach sztafetowych, sposób przekazywania opisów PK;
i) informacje o mapie, w tym sposób naniesienia ewentualnych zmian na mapie, oraz sposób
i miejsce ich wydawania;
j) charakterystyczne fragmenty map;
k) informacje o istnieniu i sposobie oznakowania odcinków i przebiegów obowiązkowych
oraz terenów zakazanych;
l) godzina zamknięcia mety (limit czasu biegu);
m) w zawodach nocnych - rodzaj materiału odblaskowego na punktach kontrolnych;
n) godzina uroczystego otwarcia i zamknięcia zawodów.

7.

Zgłoszenia

7.1. Zgłoszenia muszą być wykonane wg instrukcji zawartych w biuletynie nr 1 i muszą dotrzeć do
organizatora nie później niż w terminie określonym w biuletynie nr 1.
7.2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS
lub w inny ustalony sposób.
7.3. Zgłoszenie powinno zawierać.
a) nazwę klubu (jednostki organizacyjnej);
b) imię i nazwisko i dane kontaktowe kierownika ekipy;
c) wykaz imienny zawodników z wyszczególnionymi: kategorią wiekową oraz grupą
wyczynową, rokiem urodzenia, numerem licencji PZOS oraz klasą sportową (chyba, że
system zawiera już te dane powiązane z zawodnikami);
d) pieczęć jednostki organizacyjnej i podpis zgłaszającego (w przypadku zgłoszenia
pisemnego) lub imię i nazwisko zgłaszającego w przypadku zgłoszenia e-mailem;
e) inne informacje wymagane regulaminem zawodów.
7.4. Organizator może wykluczyć zawodników z zawodów, jeżeli wpisowe nie zostało wpłacone i
nie ma żadnej umowy między nimi na temat płatności.
7.5. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia, jeśli nie spełnia ono wymogów niniejszych
przepisów.

8.

Transport

8.1. Każdy klub lub uczestnik indywidualnie jest odpowiedzialny za organizację swojej podróży
w związku z uczestnictwem w zawodach.
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8.2. Podczas zawodów organizator może narzucić używanie transportu oficjalnego.

9.

Kolejność startu i przydział do zawodów kwalifikacyjnych

9.1. Start może być interwałowy, pościgowy (pot. handicapowy) lub masowy.
9.2. W starcie interwałowym zawodnicy startują pojedynczo w równych odstępach czasowych.
W starcie masowym wszyscy zawodnicy w danej kategorii startują razem, w zawodach
sztafetowych dotyczy to pierwszych zmian. W starcie pościgowym zawodnicy startują
pojedynczo z czasami startu zależnymi od ich poprzednich rezultatów.
9.3. Sposób wyznaczenia kolejności startu interwałowego musi być określony przez sędziego
głównego. Losowanie może być publiczne lub niepubliczne i może być przeprowadzone
ręcznie lub komputerowo.
9.4. Zasady losowania podczas Mistrzostw Polski zawarte są w odrębnych przepisach
(Regulaminy Sportowe PZOS).
9.5. W poszczególnych kategoriach musi być zachowany stały interwał startowy.
9.6. Nazwiska wszystkich zawodników prawidłowo zgłoszonych muszą być losowane. Zgłoszenia
bez nazwisk nie są rozpatrywane przy losowaniu.
9.7. W starcie interwałowym zawodnicy tego samego klubu nie mogą startować jeden po drugim.
Jeśli są rozlosowani jeden po drugim to następny losowany zawodnik musi być umieszczony
między nich. Jeśli zdarzy to się na końcu losowania albo na końcu grupy startowej, zawodnik
losowany przed nimi musi być umieszczony między nimi.
9.8. W zawodach kwalifikacyjnych losowanie musi być przeprowadzone tak, aby - w przypadku
dwóch lub więcej grup równorzędnych w danej kategorii - zawodnicy tego samego klubu nie
startowali w tym samym czasie oraz byli rozmieszczeni po równo w poszczególnych grupach.
9.9. W finale rozgrywanym po zawodach kwalifikacyjnych kolejność startu musi być odwrotna do
miejsca zajętego w kwalifikacjach (zwycięzcy kwalifikacji startują ostatni).
Jeśli zawodnicy zajęli takie samo miejsce w tej samej grupie zawodów kwalifikacyjnych to
kolejność ich startu musi być losowana. Zwycięzca grupy o najwyższym numerze startuje
w finale ostatni.

10. Teren
10.1. Teren zawodów powinien umożliwiać zbudowanie tras odpowiednich dla wszystkich
kategorii wiekowych i grup wyczynowych oraz rangi zawodów.
10.2. Teren zawodów nie powinien być wcześniej użyty do orientacji sportowej najdłużej jak to jest
możliwe, aby żaden zawodnik nie miał przewagi naruszającej zasadę ‘fair play”.
10.3. Start, punkty kontrolne i meta nie mogą być usytuowane na terenie prywatnym bez zgody
właściciela terenu.
10.4. Zawody w terenie leśnym powinny być przeprowadzone, w miarę możliwości, z
zachowaniem ciszy.

11. Teren zamknięty
11.1.

11.2.

Wprowadza się klauzulę zamykania terenów:
11.1.1. Dla zawodów CTZ nie później niż 9 miesięcy przed datą zawodów lub z chwilą
ogłoszenia kalendarza CTZ – dokładne informacje o terenie zamkniętym powinny
być umieszczone w Biuletynie zawodów, na stronie internetowej organizatora oraz
na stronie internetowej PZOS.
11.1.2. Dla kwalifikacji do imprez głównych (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, itp.)
w momencie publikacji zasad kwalifikacji. Nawet jeżeli nie są to zawody CTZ.
To organizator zawodów decyduje o warunkach zamknięcia terenu, jednak na zawody
rangi Mistrzostw Polski oraz kwalifikacji do imprez głównych, organizatorzy muszą
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11.3.

11.4.

11.5.

uzyskać
akceptację
Zarządu
PZOS
na
warunki
zamknięcia
terenu.
Dla zachowania zasad Fair Play zaleca się zamknąć teren zawodów w ramach jednego
domyślnych warunków:
11.2.1. Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym - dotyczy to zarówno
chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji
zawodów w Orientacji Sportowej.
11.2.2. W terenie zamkniętym dopuszcza się zatrzymanie się jako rezydent, student,
w celach biznesowych, turystycznych (np. zwiedzanie, wizyta w restauracji,
zakupy, uczestniczenie w halowych imprezach sportowych). W terenie
zamkniętym zabrania się:
- przebywania z mapą do Orientacji Sportowej,
- biegania,
- biegania na orientację,
- testowania wariantów chodząc lub biegając,
- organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.
Klauzula zamknięcia terenu dotyczy wszystkich osób, które potencjalnie mogą wziąć udział
w zawodach (zawodnicy, trenerzy, członkowie klubów sportowych, itp.) oraz wszystkich
innych osób z silnymi powiązaniami z potencjalnymi zawodnikami, klubami, organizacjami
(doktorzy, fizoterapeuci, itp.).
Przez zamknięcie terenu rozumie się publikację łącznie:
- obrysu zamkniętego terenu na mapie, w formie na mapach elektronicznych lub skanu
wersji papierowej;
- warunków zamknięcia terenu;
- starych map obejmujących teren zamknięty.
Organizator może wprowadzić odstępstwa od warunków zamknięcia terenu, np. czasowe
otwarcie terenu, otwarcie części terenu pod treningi, możliwość poruszania się po
głównych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez teren zamknięty. Informacje te
muszą być odpowiednio nagłośnione: w biuletynie zawodów oraz na stronie internetowej
zawodów i na stronie internetowej PZOS.

12. Mapy
12.1. Mapy, trasa zawodów i dodatkowe nadruki muszą być wykonane i drukowane zgodnie
z Przepisami kartograficznymi PZOS.
12.2. Mapy muszą być zabezpieczone od wilgoci i uszkodzeń.
12.3. W zawodach CTZ organizator zawodów musi niezwłocznie po opublikowaniu kalendarza CTZ
udostępnić w wersji elektronicznej wcześniejsze mapy terenu zawodów (jeżeli istnieją).
12.4. W dzień zawodów używanie jakiejkolwiek mapy terenu zawodów przez zawodników
lub członków ekipy jest zakazane do czasu aż pozwoli na to organizator.

13. Zakazane tereny i drogi
13.1. Zawodnik musi być poinformowany o istnieniu w terenie miejsc niebezpiecznych lub
zakazanych, które muszą być zaznaczone na mapie. Jeśli jest to konieczne, powinny być także
oznaczone w terenie biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą.
13.2. Zawodnik nie może pokonywać trasy przez uprawy leśne i rolne, ogrodzone sady oraz inne
tereny oznaczone jako obszar zakazany.
13.3. Przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz inne związane z tym instrukcje od organizatora
muszą być ściśle przestrzegane przez wszystkie osoby związane z zawodami.
13.4. Odcinki obowiązkowe, miejsca przejść (np. płoty, bramki) i korytarze muszą być czytelnie
oznaczone na mapie i w terenie. Zawodnicy muszą podążać wyznaczonym odcinkiem trasy
na całej jego długości.
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13.5. Obiekty, których nie wolno przekraczać, muszą być czytelnie oznaczone na mapie,
a zawodników obowiązuje całkowity zakaz ich przekraczania w obrębie wskazanym na
mapie.

14. Systemy i sposób potwierdzania punktów kontrolnych
14.1. Na zawodach organizatorzy mogą użyć tylko systemów potwierdzania PK, które zostały
zatwierdzone przez IOF i PZOS.
14.2. W zawodach CTZ (za wyjątkiem Orientacji Precyzyjnej) obowiązuje używanie
elektronicznego systemu potwierdzania PK.
14.3. Karty startowe (elektroniczne lub inne) wydawane przez organizatora zawodów muszą być
gotowe do rozdania najpóźniej na 1 godzinę przed startem pierwszego zawodnika.
14.4. Zawodnik jest odpowiedzialny za potwierdzenie obecności na PK.
14.5. Zawodnik potwierdza obecność na PK na elektronicznej lub papierowej karcie startowej
otrzymanej od organizatora. Potwierdzenia muszą być wykonane w podanej kolejności, przy
czym co najmniej część odbić perforatora (karty papierowe) musi być zawarta w
prawidłowym polu karty startowej.
14.6. Odczyt z karty elektronicznej lub karta startowa przekazana przez zawodnika sędziom mety
bezpośrednio po biegu jest jedynym dokumentem stwierdzającym ukończenie trasy
i będącym podstawą do sklasyfikowania zawodnika.
14.7. Zawodnik, który nie posiada potwierdzenia PK lub potwierdzenia nie można zidentyfikować,
jest nieklasyfikowany z wyjątkiem sytuacji, w których ustalono jednoznacznie, że brak
potwierdzenia PK lub niemożliwość jego zidentyfikowania nie została zawiniona przez
zawodnika.
14.8. W przypadku używania elektronicznego systemu potwierdzania PK, przepis ten oznacza:
a) jeśli urządzenie na punkcie nie działa (nie ma sygnału potwierdzenia), to zawodnik musi
użyć perforatora i potwierdzić obecność na PK na mapie (lub użyć innego urządzenia
zapasowego) W przypadku braku potwierdzenia PK za pomocą urządzenia zapasowego
zawodnik jest nieklasyfikowany.
b) gdy zawodnik potwierdzi pobyt na punkcie zbyt szybko i nie otrzyma zwrotnych sygnałów,
a karta nie zawiera potwierdzenia, wówczas zawodnik musi zostać nieklasyfikowany (nawet
jeśli urządzenie na punkcie zarejestrowało numer jego karty startowej).
14.9. Potwierdzenie PK na karcie startowej może być dokonane tylko przy użyciu znajdującego się
na PK wyposażenia.
14.10. Zawodnik, który zgubi swoją kartę startową, jest nieklasyfikowany.
14.11. W przypadku wykorzystania systemu SPORTident organizator, który nie przygotował stacji
w trybie potwierdzania bezdotykowego (AIR +), na starcie i na mecie zobligowany jest
umieścić stacje SIAC OFF, aby wyłączyć "aktywność" karty SIAC i tym samym oszczędzać
baterię w kartach SIAC.i*

15. Ubiór i wyposażenie zawodnika
15.1. Ubiór i wyposażenie zawodnika określają szczegółowe przepisy BnO, NBnO, RJnO i OP.
15.2. Do używania stroju reprezentacyjnego z napisem POLSKA uprawnieni są wyłącznie aktualni
członkowie Kadry Narodowej (seniorzy, juniorzy) oraz osoby upoważnione przez PZOS.
15.3. Jeśli podczas zawodów używane są numery startowe, muszą być one umieszczone w sposób
określony przez organizatora.
15.4. Urządzenia z funkcją GPS (zegarki, telefony, itp.) mogą być użyte w trakcie zawodów, pod
warunkiem, że nie mają wyświetlanej mapy i nie są wykorzystane do celów nawigacji w
terenie.
15.5. Jeśli organizator wyda wybranym zawodnikom urządzenia GPS, zawodnicy nie mogą
odmówić ich używania.
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15.6. Używanie sprzętu telekomunikacyjnego lub innych urządzeń GPS w trakcie zawodów może
być przez organizatora zakazane.

16. Wyniki
16.1. Organizator jest zobowiązany do sprawnego ogłaszania nieoficjalnych wyników w trakcie
zawodów, w tym poinformowania zawodników o ich nieklasyfikowaniu.
16.2. Lista zawodników, którzy zajęli miejsca 1-6 musi być ogłoszona najpóźniej 15 minut przed
rozpoczęciem ceremonii dekoracji.
16.3. Oficjalne wyniki zawodów CTZ muszą być opublikowane nie później niż 4 godziny po
ostatnim dozwolonym czasie mety ostatniego zawodnika.
16.4. Jeśli finały są rozgrywane tego samego dnia co zawody kwalifikacyjne, to wyniki zawodów
kwalifikacyjnych muszą być opublikowane nie później niż 30 minut po dozwolonym czasie
mety ostatniego zawodnika.
16.5. Oficjalne wyniki muszą uwzględniać wszystkich startujących zawodników.
16.6. Wyniki zawodów CTZ powinny być publikowane w internecie w dniu zawodów.

17. Nagrody
17.1. Organizator zawodów powinien zorganizować uroczystą ceremonię wręczenia nagród.
17.2. Jeżeli uhonorowanie zawodnika z różnych przyczyn nie jest możliwe w dniu zawodów, to
musi być ono zrealizowane w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu zawodów.
17.3. Nagrody dla mężczyzn i kobiety muszą być równowartościowe.
17.4. Organizator ma obowiązek uhonorować czołowych zawodników każdej kategorii.
17.5. Jeśli dwóch lub więcej zawodników zajmie to samo nagradzane miejsce, to każdy z nich musi
otrzymać odpowiedni medal, dyplom lub nagrodę, o ile takie przewiduje regulamin
zawodów.
17.6. Warunki rywalizacji o nagrody należy podać w biuletynie nr 1 zawodów.

18. Fair play
18.1. Wszystkie osoby biorące udział w zawodach muszą zachowywać się zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Osoby te powinny zachować sportową postawę i ducha
przyjaźni.
18.2. W indywidualnych startach interwałowych zawodnicy powinni nawigować i pokonywać trasę
w terenie samodzielnie.
18.3. Z wyjątkiem nieszczęśliwego wypadku, uzyskiwanie pomocy od innych zawodników
lub udzielanie pomocy innym zawodnikom podczas zawodów jest zabronione.
18.4. Obowiązkiem wszystkich uczestników jest pomoc zawodnikowi, który uległ wypadkowi.
18.5. Niedozwolony doping jest zabroniony. Na zawodach może być przeprowadzana kontrola
antydopingowa.
18.6. W celu zachowania zasady „fair play” zawodnik nie może:
a)
penetrować terenu przed zawodami oraz uzyskiwać jakichkolwiek informacji,
które czyniłyby go uprzywilejowanym względem innych zawodników;
b) współpracować z innymi zawodnikami na trasie;
c)
dawać znaki pomagające lub szkodzące innym zawodnikom;
d) startować pod nazwiskiem lub numerem innego zawodnika;
e) przebywać w terenie zawodów (poza czasem własnego udziału w zawodach) bez zgody
sędziego głównego;
f)
używać jakiejkolwiek innej mapy terenu zawodów w dniu zawodów.
18.7. Organizatorów obowiązuje tajemnica zawodów, rozumiana jako ochrona map, zwłaszcza
z wykreślonymi trasami, przed dostępem zawodników oraz bezwzględny zakaz
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przekazywania uczestnikom zawodów (poza komunikatem technicznym) jakichkolwiek
wskazówek i informacji dotyczących tras, specyfiki terenu, położenia PK, taktyki lub techniki
pokonywania trasy.
18.8. Osoby na punktach kontrolnych nie mogą przeszkadzać, zatrzymywać ani wspomagać
informacją żadnego zawodnika. Muszą zachować ciszę, nosić ubiór nierzucający się w oczy
oraz nie mogą pomagać zawodnikom zbliżającym się do punktu.
18.9. Po przekroczeniu linii mety zawodnik nie może wrócić na teren zawodów bez zgody
organizatora. Zawodnik, który wycofał się z trasy informuje o tym obsługę sędziowską
niezwłocznie po przybyciu na metę jednocześnie przedstawiając mapę i kartę startową.
Zawodnik ten nie może wpływać na przebieg zawodów i pomagać innym zawodnikom.
18.10. Zawodnik, który złamie jakikolwiek przepis lub czerpie korzyści ze złamania jakiegokolwiek
przepisu może być zdyskwalifikowany.
18.11. W wypadku naruszenia niniejszych przepisów sędzia główny zobowiązany jest do ukarania
winnego zgodnie z przepisami dyscyplinarnymi PZOS.

19. Skargi
19.1. Skargi mogą być składane w sprawie naruszenia zasad organizacji zawodów, przepisów
dyscypliny lub poleceń organizatora.
19.2. Skargi mogą być składane przez członków ekip lub zawodników w trakcie trwania zawodów.
19.3. Każda skarga musi być złożona na piśmie do Sędziego Głównego tak szybko jak to jest
możliwe. Osoba składająca skargę musi być poinformowana o podjętej decyzji niezwłocznie.
19.4. Sędzia Główny musi udzielić odpowiedzi w ciągu 15 minut od złożenia skargi.
19.5. Nie pobiera się opłat za skargi.

20. Protesty
20.1. Protest może być złożony przeciwko decyzji Sędziego Głównego dotyczącej skargi.
20.2. Każdy protest musi być złożony na piśmie do kontrolera zawodów lub kierownika zawodów
(jeśli na zawody nie wyznaczono kontrolera) nie później niż 15 minut po tym, jak Sędzia
Główny ogłosi decyzję na temat skargi.
20.3. Protesty określone w p. 20.2 zgłasza pełnoletni członek ekipy, a w przypadku zawodników
indywidualnych - zawodnik osobiście.
20.4. Protesty określone w p. 20.2 rozpatruje trzyosobowa komisja odwoławcza I instancji, której
skład jest ogłaszany przed rozpoczęciem zawodów.
20.5. Komisję odwoławczą I instancji powołuje organizator zawodów w porozumieniu z
kontrolerem zawodów lub Zarządem PZOS, jeśli na zawody CTZ nie wyznaczono kontrolera.
20.6. Komisja rozpatruje zgłoszony protest w ciągu 1 godziny od jego zgłoszenia, w obecności
protestującego i osoby, której protest dotyczy oraz ewentualnych świadków. Werdykt
opracowuje się w dwóch egzemplarzach (jeden dla protestującego).
20.7. Pracą komisji odwoławczej I instancji kieruje, bez prawa głosu, kontroler zawodów, członek
Zarządu PZOS lub osoba wybrana przez Zarząd PZOS.
20.8. Skład komisji odwoławczej I instancji w razie konieczności może zostać poszerzony
o specjalistów w dziedzinie związanej z tematem protestu.
20.9. Protesty przeciwko oficjalnym wynikom zgłaszają kluby (sekcje) do komisji odwoławczej I
instancji (tylko w przypadku niezłożenia protestu podczas zawodów) lub komisji
odwoławczej II instancji, w ciągu 14 dni po otrzymaniu tegoż protokołu na adres biura PZOS.
20.10. Komisję odwoławczą II instancji stanowią: przedstawiciel Głównego Kolegium Sędziów
i członkowie Zarządu PZOS.
20.11. Protesty określone w p. 20.9 rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty wpływu protestu do
biura PZOS.
20.12. Protesty przyjmuje się bez wadium.
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20.13. Protesty zgłoszone inaczej niż to określone, w p. 20.1., 20.2., 20.3., 20.9. uważa się
za niezgłoszone i nie podlegają rozpatrzeniu.
20.14. Składanie protestów niezwiązanych ze stroną techniczną imprezy odbywa się zgodnie
z ustaleniami Komisji Wychowania i Dyscypliny PZOS.
20.15. Od postanowień komisji odwoławczej I instancji można odwołać się w ciągu 14 dni,
do komisji odwoławczej II instancji.
20.16. Komisja odwoławcza II instancji rozpatruje protest w ciągu 30 dni. Werdykt opracowuje
w formie pisemnej w trzech egzemplarzach (dla protestującego, komisji I instancji i a/c).
20.17. Rozpatrzenie I instancji pozostaje w mocy do czasu rozpatrzenia II instancji. Rozpatrzenie II
instancji
jest
ostateczne.
Brak
rozpatrzenia
II
instancji
po
odwołaniu
od I wstrzymuje ogłoszenie wyników oficjalnych w zakresie objętym zgłoszonym protestem.
20.18. Jeżeli w wyniku skargi, protestu lub odwołania stwierdzono, że zostały naruszone przepisy
sportowe lub zasady „fair play”, to zawody mogą być unieważnione w całości lub częściowo
(np. kategoria).
20.19. Unieważnienie wyników zawodów musi być zatwierdzone przez Zarząd PZOS.
20.20. Jeżeli protest powoduje zmianę wyników, to organizator zobowiązany jest
przygotować i rozpowszechnić stosowną informację. Obowiązuje go również ewentualne
uhonorowanie nagrodami.

21. Odwołanie zawodów
21.1. W uzasadnionych przypadkach (np. niebezpieczne warunki atmosferyczne, zagrożenie
bezpieczeństwa uczestników, niespełnienie istotnych wymogów regulaminowych, itp.),
zawody mogą być odwołane.
21.2. Decyzje o odwołaniu zawodów podejmuje kontroler zawodów (w zawodach, na które
go powołano) w uzgodnieniu z kierownikiem zawodów, a w pozostałych przypadkach
kierownik zawodów po konsultacji z kierownikami uczestniczących zespołów.

22. Kontrola zawodów
22.1. Przy organizacji zawodów CTZ rangi mistrzowskiej PZOS powołuje Kontrolera Zawodów,
który podejmuje wiążące decyzje w sprawach organizacyjnych.
22.2. Obowiązkiem Kontrolera Zawodów jest, między innymi, weryfikacja opracowanego przez
organizatora szczegółowego planu imprezy sportowej oraz biuletynów zawodów.
22.3. Decyzje Kontrolera Zawodów są obowiązujące dla organizatora.
22.4. Szczegółowy zakres działań Kontrolera Zawodów określa Zarząd PZOS.

23. Raporty z zawodów
23.1. Sędzia Główny zawodów jest zobowiązany do przesłania w ciągu 14 dni protokołu
końcowego w formie elektronicznej do Biura PZOS (z imprez międzynarodowych i CTZ). W
przypadku imprez CTZ wyniki dodatkowo muszą być przesłane w formie elektronicznej do
Biura PZOS w ciągu 3 dni od zakończenia zawodów.
23.2. Organizator jest zobowiązany do umieszczenia wyników w internecie najpóźniej
w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów i poinformowaniu wszystkich uczestniczących
w zawodach klubów o adresie internetowym wyników.
23.3. PZOS umieszcza wyniki wszystkich zawodów CTZ na stronie Związku.

24. Postanowienia końcowe
24.1. Zasady Organizacji Zawodów w Orientacji Sportowej PZOS wchodzą w życie z dniem 1 marca
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2019 roku.
24.2. Zarząd PZOS zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zasad w razie zaistnienia
kwestii niedostatecznie wyjaśnionych.

Krzysztof Urbaniak, Prezes PZOS

*

kolorem czerwonym zaznaczone są zapisy nowe lub zmienione w porównaniu do wersji poprzedniej
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