
Zasady punktacji i współzawodnictwa

w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK

-wybrane rozdziały

II. Punkty kontrolne
1. Oznakowanym punktem kontrolnym (PK) jest lampion wykonany w kształcie kwadratu o boku od 20 do

30 cm, podzielony po przekątnej, w kolorach białym (lewy górny róg) i czerwonym (prawy dolny róg).
2. Każdy oznakowany punkt kontrolny powinien być opisany na białym polu dwuelementowym kodem (cyfry

lub litery) oraz posiadać przyrząd do potwierdzania tego punktu (kredka, perforator, pieczątka itp.).
3. Każdy oznakowany punkt kontrolny powinien być widoczny i ustawiony w miejscu charakterystycznym,

przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
4. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2

mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie
może być ukarany.

5. Na linii obowiązkowego przebycia (przejścia, przejazdu, przepłynięcia) (LOP), PK nie może być oddalony
od tej linii więcej niż 5 m, i musi być z niej widoczny.

6. Poza punktami kontrolnymi  (PK) organizatorzy mogą dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty
stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM).

7. Punkt  stowarzyszony z określonym punktem kontrolnym lub obszarem (PS) jest  to punkt  ustawiony
w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków, to jest:

a) niewielką odległość od PK (nie mniejszą niż 2 mm w skali mapy),
b) podobną formę terenu,
c) specyfikę mapy,  
d) inne informacje podane przez organizatora,

oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego (PK).
8. Punkt stowarzyszony do linii obowiązkowego przebycia nie może być ustawiony w odległości mniejszej

niż 5 m w terenie od linii zaznaczonej na mapie wzorcowej przez organizatora.
9. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi

być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.
10.Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.
11.Ze  względu  na  specyfikę  mapy  i  terenu  imprezy  organizator  może  (na  każdym  etapie)  ustalić

maksymalną odległość punktu stowarzyszonego do punktu kontrolnego (MOS), powyżej której wszystkie
punkty stanowią dla danego PK punkty mylne.

12.W  przypadku  wprowadzenia  MOS  wszystkie  punkty  spełniające  warunki  PS  w  obszarze  przez  nią
ograniczonym traktowane są jako PS.

V. Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej
1. Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej

za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie numeru lub innego podanego na mapie oznaczenia PK
(opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.

2. W przypadku innego przyrządu do potwierdzania PK (pieczątka, perforator itp.) potwierdzenie następuje
poprzez  opieczętowanie,  przebicie  perforatorem,  itp.  odpowiedniego  pola  karty  startowej  i  wpisanie
własnym przyborem do pisania kodu lub innego, podanego na mapie oznaczenia tego PK.

3. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.
4. Zespół ma prawo do nieograniczonej ilości poprawień pierwotnie potwierdzonego PK:

a) poprawienia PK dokonuje się z zastosowaniem zasad zawartych w rozdz. V, p. 1, 2 i 3,
b) za dokonanie każdorazowego poprawienia PK otrzymuje się odpowiednią ilość punktów karnych

(rozdz. VI, p. 2.i), 
c) po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz ilość

dokonanych poprawień.



5. W przypadku stwierdzenia,  że w miejscu zaznaczonym na mapie przez organizatora lub wynikającym z
zadań lokalizacyjnych nie ma ustawionego punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu
kontrolnego), dodając numer lub oznaczenie tego PK stosując zasady zawarte w  rozdz. V, p. 1, 2, i 3.
Jeżeli  uczestnik  lub  zespół  skorzystał  z  możliwości  potwierdzenia  punktu  kontrolnego  zapisem BPK,
a organizator (w wypadku spornym Komisja Odwoławcza)  stwierdził właściwe ustawienie PK (zgodnie
z rozdz. II, p. 2 i 3), to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM). 

6. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu
dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod
z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).

7. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK
jak opisane w rozdz. V, p. 5 i 6 traktowane są jak potwierdzenie punktu mylnego PM.  

8. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.  
9. Organizator ma obowiązek podać ilość PK do potwierdzenia na linii  obowiązkowego przebycia (LOP),

w obszarze  i  w  zadaniu  lokalizacyjnym  posiadającym  więcej  niż  jedno  rozwiązanie.  Kolejność
potwierdzania  punktów  kontrolnych  w  ramach  linii  obowiązkowego  przebycia,  obszaru  lub  zadania
lokalizacyjnego jest dowolna.

10. Za  potwierdzenie  PK  stojącego  do  2  mm w skali  mapy  od  miejsca  zaznaczonego  na  mapie  przez
organizatora uczestnik nie może być karany.

VI. Punktacja
1. W turystycznych imprezach na orientację zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał

najmniejszą liczbę punktów karnych.
2. Punkty karne uzyskuje się za:

a) brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora.........90 pkt
b) brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nie naniesionego na mapę przez organizatora

(w tym PK z linii obowiązkowego przebycia LOP, obszaru i zadania lokalizacyjnego)............60 pkt.
c) potwierdzenie punktu mylnego PM lub każdego punktu kontrolnego ponad wymaganą ilość30 pkt.
d) zmianę kolejności potwierdzeń PK (za każdą zmianę).......................................................30 pkt.
e) pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia

punktu kontrolnego.......................................................................................................30 pkt.
f) potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK), naniesionego

przez organizatora na mapę wzorcową...........................................................................25 pkt.
g) potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego

przez organizatora na mapę wzorcową, PK z zadania lokalizacyjnego, a także PS do całej
linii obowiązkowego przebycia LOP i całego obszaru........................................................15 pkt.

h) brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego  ...................................................................10 pkt.
i) każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS)....10 pkt.
j) każdą pełną minutę limitu spóźnień  ................................................................................1 pkt.
k) każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień.........................................10 pkt.
l) błędne wykonanie zadania specjalnego lub jego niewykonanie.........................................10 pkt.

− nanoszenie położenia punktu kontrolnego na mapę, błąd powyżej 1 mm
- za każdy milimetr....................................................................................................1 pkt.

− pomiar i ocena odległości w terenie, błąd powyżej 5% - za każde 5% odległości............1 pkt.
− pomiar azymutu w terenie, błąd powyżej 2° - za każdy stopień.....................................1 pkt.
− pokonanie odcinka trasy na regularność przebycia, błąd powyżej 1 min.

- za każdą minutę......................................................................................................1 pkt.
− test topograficzny i krajoznawczy - każda zła odpowiedź lub jej brak.............................2 pkt.
− test topograficzny i krajoznawczy - częściowa odpowiedź..............................................1 pkt.

m) inne zadania specjalne (z podaniem punktacji) analogicznie do całego rozdz. VI, pkt. 2.l....10 pkt.

n) wszystkie zadania specjalne na jednym etapie nie więcej niż............................................30 pkt.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 4.02.2006 r. i są aktualne na dzień 12.12.2010
Organizator może modyfikować zasady podane powyżej, podając o tym informację w Regulaminie Imprezy.


