
Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE
w Tychach

http://www.gronie.org/
         przy Oddziale PTTK w Tychach           

ul. Barona 30/209

                                                                           KONKURS
            

   PRZODOWNIK ROKU KTK GRONIE 

                                    Regulamin

I. Celem konkursu jest zachęcenie Przodowników Turystyki Kolarskiej do jak najszerszego udziału   w 
działalności statutowej Klubu.

II. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy Przodownicy Turystyki Kolarskiej z opłaconymi składkami (PTTK
i klubową) działający w Klubie Turystyki Kolarskiej GRONIE przy Oddziale PTTK w Tychach.

III. Wszystkie wycieczki i rajdy kolarskie muszą być ogłoszone co najmniej na stronie internetowej 
www.gronie.org    i   nie później niż na  2 dni przed rozpoczęciem imprezy. Nie dotyczy to imprez 
ogólnopolskich, międzynarodowych i wycieczek wielodniowych, które organizowane  są z wielodniowym  
wyprzedzeniem i na odrębnych warunkach.

 IV.  Przodownik turystyki kolarskiej, aby być klasyfikowanym musi przeprowadzić co najmniej 2 imprezy
        z udziałem minimum 4 uczestników - nie licząc Przodownika) oraz zdobyć minimum 5 odznak (kolarskich
        lub turystyczno – krajoznawczych  w danym roku konkursowym). 

V.  PUNKTACJA:

1.  Za prowadzenie wycieczki kolarskiej liczącej co najmniej 4 uczestników (nie licząc Przodownika) 5 pkt.

2. Za prowadzenie wycieczki lub rajdu jednodniowego z kalendarza wycieczek i imprez organizowanych 
przez KTK GRONIE oraz kalendarza Regionalnej Rady Kolarskiej PTTK w Katowicach            
(minimum 4 uczestników nie licząc Przodownika) 10 pkt.

3.   Za prowadzenie wycieczki lub rajdu wielodniowego z kalendarza wycieczek i imprez organizowanych 
przez KTK GRONIE oraz kalendarza Regionalnej Rady Kolarskiej PTTK w Katowicach                         
(minimum 4 uczestników nie licząc Przodownika). 20 pkt.

4.   Za udział w Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej lub Centralnym Zlocie Turystów 
Kolarzy oraz w Rajdzie UECT (bez  limitu uczestników) 30 pkt.

5.   Za uczestnictwo w wycieczkach lub rajdach jednodniowych                                                             2 pkt.

6.   Za posiadanie na wycieczce elementu stroju z logo KTK GRONIE                                                  2 pkt.

7.   Za opracowanie sprawozdania z imprezy na stronę internetową Klubu                                            8 pkt.

8.   Za prowadzenie konkursów oraz pomoc w organizowanych przez Klub imprezach                         5 pkt.

9.   Za uczestnictwo w wycieczkach wielodniowych (za każdy dzień jazdy rowerem) 2 pkt.

    10.   Za udział w zebraniu klubowym                                                                                                         4 pkt.

    11.   Za opracowanie, zorganizowanie i poprowadzenie  imprezy klubowej typu:
            wielodniowa wyprawa dla realizacji zadań doraźnych PTTK lub zdobywania 
            odznak PTTK  o charakterze ogólnopolskim, rajd integracyjny lub inne                                          30 pkt.    

    12.  Za przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji własnej i innej na spotkaniu Klubowym                   20 pkt.
 
   13.   Za zajęcie czołowego miejsca w konkursach na imprezach i rajdach kolarskich: 
                  
                   1 miejsce                                                                                                                                  6 pkt.
                   2 miejsce                                                                                                                                  5 pkt.
                   3 miejsce                                                                                                                                  4 pkt.
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    14.   Za każdą zdobytą odznakę:

                        Brązowa KOT                                                                                                                 1 pkt.
                        Srebrna KOT                                                                                                                  3 pkt.
                        Złota KOT                                                                                                                       4 pkt.

                              Duża brązową KOT                                                                                                        5 pkt.
                              Duża srebrną KOT                                                                                                         6 pkt.
                              Duża złotą KOT                                                                                                              7 pkt.
                              KOT za wytrwałość                                                                                                         8 pkt.
                              Mały Rajd Dookoła Polski                                                                                               3 pkt.
                              Duży Rajd Dookoła Polski                                                                                              6 pkt.
                              Brązowa „Szlakami Zamków w Polsce”                                                                          2 pkt.
                              Srebrna „Szlakami Zamków w Polsce”                                                                           4 pkt.
                              Złota „Szlakami Zamków w Polsce”                                                                                6 pkt.

      „Szlakiem Wielkiej Wojny 1409 – 1411”                                                                          2 pkt.
      Popularna KOP                                                                                                               1 pkt.
      Brązowa KOP                                                                                                                  2 pkt.
      Srebrna KOP                                                                                                                   3 pkt.
      Złota KOP                                                                                                                        4 pkt.
      Duża srebrna KOP                                                                                                          5 pkt.
      Duża złota KOP                                                                                                               6 pkt.
      Wielka KOP                                                                                                                     7 pkt.
      KOP Chrześcijański Pielgrzym Świata                                                                            8 pkt.
      UECT I stopnia                                                                                                                2 pkt.
      UECT II stopnia                                                                                                               3 pkt.
      UECT III stopnia                                                                                                              4 pkt.
      UECT IV stopnia                                                                                                              5 pkt.
      UECT V stopnia                                                                                                               6 pkt.
      UECT VI stopnia                                                                                                              7 pkt.   
      UECT VII stopnia                                                                                                             8 pkt.   
      UECT VIII stopnia                                                                                                            9 pkt.   
      Wszystkie inne odznaki kolarskie                                                                                    3 pkt.
      Odznaki Krajoznawcze o zasięgu regionalnym                                                               2 pkt.
      Odznaki Krajoznawcze o zasięgu ogólnopolskim                                                           3 pkt.
      Tyska Odznaka Krajoznawcza oraz Odznaka Krajoznawcza
     „Znam Tychy i okolice”                                                                                                     5 pkt.

      
       15. Za zachęcanie nowych osób do wstąpienia do KTK GRONIE na podstawie deklaracji osoby 
             nowowstępującej do Klubu.                                                                                                             10 pkt.

       16. Za udział w projekcie „AKTYWNE MIASTA” tj. aktywowanie aplikacji, zarejestrowanie się 
             pełnymi swoimi danymi oraz przejechanie rowerem dystansu do zaliczenia przez aplikację 
             minimum jednego punktu dla Tychów.                                                                                               4 pkt. 
         
       17. Za zdobycie w danym roku odznaki (za każdą osobno):                                                                  
             - Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT) w stopniu dużym                                                               
             - Duży Rajd Dookoła Polski
             - Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
             - Wiślana Trasa Rowerowa
             - Kolarska Odznaka Pielgrzymia (KOP) w stopniu dużym
             - Odznaka UECT od stopnia IV                                                
                PREMIA Klubowa                                                                                                                  po 10 pkt.

          Do obowiązku przodownika należy dostarczenie do Komisji Konkursowej wykazu zdobytych przez niego 
          odznak wraz z ich numerami weryfikacyjnymi.Termin składania wykazów: do drugiego czwartku stycznia 
          następnego roku.

  



   VI.   Podstawą do naliczenia punktów jest meldunek złożony przez Przodownika Turystyki Kolarskiej 
          prowadzącego wycieczkę, rajd, zlot itp.
          Punkty za pkt. V/10 przyznawane są na podstawie listy obecności  na zebraniu klubowym.

 VII.  Konkurs trwa cały rok kalendarzowy, a jego wyniki są ogłaszane do końca lutego każdego roku.

VIII.  Dodatkowo, każdy przodownik biorący udział w wycieczce, rajdzie kolarskim do miejsc związanych
         z zadaniem doraźnym PTTK w danym roku kalendarzowym otrzymuje:

   1 pkt. (za każdy obiekt) – na terenie województwa śląskiego
   2 pkt. (za każdy obiekt) – poza województwem śląskim.

          
  IX.  Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.  

   Zatwierdził:

                                                                                                    Uchwałą Nr 4/VII/Z/22 z dnia 4.11.2022
                                                                                                                  
                                                                                                                   Zarząd KTK GRONIE
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