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Etapy (imprezy) składowe 33 Domino i terminy:
Marsze na Orientację 33 Domino w 2020 roku łączą w sobie etapy składowe tradycyjnych gliwickich imprez, które są także jego
etapami – łącznie jedenaście:

 LII ZIMOWE JAZDY I MARSZE NA ORIENTACJĘ – 22 lutego – Żyrowa (jeden etap)
 XLIII÷XLVIII POPOŁUDNIOWA ORIENTACJA PRECYZYJNA „POPEKSPRES” – 16.04, 14.05, 18.06, 16.07,
20.08 i 17.09 – Gliwice, Kozłów, Wieszowa, Ruda Śląska (2 razy) i Nieborowice (sześć etapów)
 LI JESIENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ – 7 listopada – powiat gliwicki (jeden etap)
 X MISTRZOSTWA GLIWIC W ORIENTACJI PRECYZYJNEJ – 7 listopada – powiat gliwicki (jeden etap)
 LI BARBÓRKOWE MARSZE NA ORIENTACJĘ – 5 grudnia – okolica Gliwic (jeden etap)
 LI NOCNE MARSZE NA ORIENTACJĘ – 5 grudnia – okolica Gliwic (jeden etap nocny)
Klasyfikacja:
1.

Klasyfikacją MnO 33 Domino objęci są wszyscy uczestnicy jego etapów, którzy spełniają warunki
w regulaminach etapów i w regulaminie 33 Domino. Nie są wymagane żadne dodatkowe zgłoszenia, ani opłaty.

określone

2. Klasyfikacja 33 Domino prowadzona jest jako indywidualna, w następujących grupach wiekowych:
dzieci (urodzeni w roku 2007 i młodsi),
młodzicy (urodzeni w latach 20042006),
juniorzy (urodzeni w latach 20002003),
seniorzy (urodzeni w roku 1999 i starsi),
weterani (urodzeni w roku 1970 i starsi),
nestorzy (urodzeni w roku 1955 i starsi).
2. Wynikiem 33 Domino jest suma wyników końcowych w kategorii z poszczególnych jego etapów, przyjętych z przeliczeń
z dokładnością do jednej dziesiątej punktu. W przypadku uzyskania równych wyników dla miejsc od pierwszego do dziesiątego,
dla nich zwiększona zostanie dokładność przeliczenia wyników poszczególnych etapów, aż do uzyskania rozstrzygnięcia.
Do przeliczania wyników etapów stosuje się wzór PP=1000x[(S+P1-Pk)/(S)], gdzie dane dotyczą tej samej grupy wiekowej, i gdzie:
PP – to punkty przeliczeniowe,
S – to wartość trasy (suma wartości wszystkich punktów kontrolnych do potwierdzenia na trasie etapu),
P1 – to wartość bezwzględna punktów karnych zwycięskiego zespołu,
Pk – to wartość bezwzględna punktów karnych danego zespołu.
3. Dla wszystkich osób z zespołów, które ukończyły etap minimalna ilość PP=1.
4. Wartość PP=0 otrzymują członkowie zespołów, które startowały, ale:
nie zostały sklasyfikowane,
zostały zdyskwalifikowane,
startowały w zespole w składzie większym niż przewidywał regulamin etapu,
były w składzie osób z różnych grup wiekowych, a wiekowo jedna lub więcej osób z zespołu startowały w niewłaściwej
kategorii, przy czym dopuszcza się start dzieci, młodzików i juniorów w kategorii najbliższej starszej oraz weteranów
w kategorii dla seniorów, nestorów w kategorii dla weteranów i seniorów,
na trasie orientacji precyzyjnej startowały niesamodzielnie.
5. Przeliczony wynik zespołu w etapie jest przypisany w 33 Domino każdemu jego członkowi. Zmiana składu zespołu w poszczególnych
etapach nie wpływa na wynik indywidualny.
6. W imprezach wieloetapowych do klasyfikacji 33 Domino zalicza się wyniki z każdego etapu odrębnie.
7. Wyniki klasyfikacji orientacji precyzyjnej (OP) przelicza się według zasad oceny w marszach na orientację. Przeliczone wyniki
uzyskane w rundach „Popekspresu” zalicza się ze współczynnikiem 0,5, a z pozostałych z współczynnikiem 1,0.
8. W zależności od rodzajów kategorii na etapach, do klasyfikacji 33 Domino, jeśli organizator etapu nie zapowie inaczej, zalicza się
wyniki z tras:
- dla dzieci z kategorii TD, a przy jej braku z TP, oraz z OP, bez etapów nocnych (wieczornych),
- dla młodzików z kategorii TM, a przy jej braku z TT, oraz z OP, bez etapów nocnych (wieczornych),
- dla juniorów z kategorii TJ, a przy jej braku z TU, oraz z OP,
- dla seniorów z kategorii TS, a przy jej braku z TZ, oraz z OP,
- dla weteranów z kategorii TW50, a przy jej braku z TU, oraz z OP,
- dla nestorów z kategorii TH65, a przy jej braku z TT, oraz OP,
- dla wszystkich z wyników ogólnych OP wyodrębnia się grupy wiekowe właściwe dla klasyfikacji 33 Domino.
9. Zasady przetwarzania wyników orientacji precyzyjnej na punktację marszów na orientację określone są w załączniku do regulaminu
33 Domino.
10. Z zachowaniem pozostałych wymogów regulaminowych, każdy uczestnik może być sklasyfikowany w różnych grupach wiekowych,
ale wynik poszczególnego etapu zalicza się tylko w jednej.
11. Zwycięzcą grupy wiekowej jest uczestnik 33 Domino, który uzyska wynik końcowy klasyfikacji o największej wartości. Pozostałe
miejsca w grupie wiekowej ustala się kolejno według malejącej wartości wyników końcowych, większych od zera.

Podsumowanie:
Bieżące wyniki MnO 33 Domino umieszczone będą na stronie organizatora www.cyrkino.gliwice.pttk.pl. Na stronie tej umieszczone też
będą regulaminy i wyniki etapów.
Zakończenie MnO 33 Domino odbędzie się podczas LIII Zimowych Jazd i Marszów na Orientację, w dniu 27 lutego 2021 r.

