REGULAMIN KONKURSU „GÓRAL ROKU”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB GÓRSKI PTTK „ORNAK”
IM. KS. TADEUSZA HANELTA W GNIEŹNIE
1. Konkurs ,,Góral Roku”, organizowany przez Klub Górski PTTK ,,Ornak”
im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie, ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnego
członka Klubu w turystyce górskiej.
2. W konkursie mogą brać udział członkowie i kandydaci Klubu Górskiego PTTK
„Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie
3. Konkurs wygrywa osoba, która uzyska największą ilość punktów w danym roku
kalendarzowym.
4. Punkty uzyskuje się według poniższej tabeli:
OSIĄGNIĘCIA
Prowadzenie obozu górskiego
Udział w obozie górskim
Prowadzenie wycieczki górskiej
Udział w wycieczce górskiej
Każdy zdobyty pkt GOT
Udział w wyprawie górskiej do Afryki lub Azji (bez Indonezji
i Japonii)
Udział w wyprawie górskiej do Ameryki
Udział w wyprawie górskiej do Australii, Antarktydy,
Indonezji lub Japonii.
Zdobycie szczytu powyżej 2500 m n.p.m.
Zdobycie szczytu powyżej 3000 m n.p.m.
Zdobycie szczytu powyżej 4000 m n.p.m.
Zdobycie szczytu powyżej 5000 m n.p.m.
Zdobycie szczytu powyżej 6000 m n.p.m.
Zdobycie szczytu powyżej 7000 m n.p.m.
Zdobycie szczytu powyżej 8000 m n.p.m.
Zdobycie odznaki „Trzy Diamenty”
Posiadanie uprawnień PTG za rok kalendarzowy
Rozszerzenie uprawnień PTG
Zdobycie szczytu do Korony Gór Polskich
Zdobycie Korony Gór Polskich
Zdobycie szczytu do Europy
Zdobycie Korony Europy
Zdobycie szczytu do Korony Ziemi
Zdobycie innej Korony/projektu górskiego
Zdobycie Górskiej Odznaki Turystycznej lub innej
Prowadzenie prelekcji górskiej w KG „ORNAK”
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5. Jako obóz górski rozumie się przynajmniej 4-dniowy obóz górski zorganizowany
przez KG PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie, w którym wzięło
udział co najmniej 4 członków Klubu
6. Jako wycieczkę górską rozumie się 2- lub 3-dniową wycieczkę górską zorganizowaną
przez KG PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie, w której wzięło
udział przynajmniej 3 członków Klubu.
7. Punkty GOT zaliczane podczas obozów i wycieczek górskich klubowych, zarówno
krajowych, jak i zagranicznych według Wykazu Tras Punktowanych GOT lub według
przelicznika: 1 pkt za każde 1000 m w poziomie oraz 1 pkt za każde 100 m podejścia.
Dopuszcza się zaliczanie punktów GOT poza obozami i wycieczkami Klubowymi,
pod warunkiem, że zdobyto je na wyjazdach ogłoszonych w Klubie.
8. Jako wyprawę górską na kontynenty pozaeuropejskie, rozumie się wyjazd
o charakterze ściśle górskim, zorganizowany przez Klub, inne kluby, agencje
turystyczne i alpinistyczne oraz zorganizowany samodzielnie.
9. Przodownicy Turystyki Górskiej za każdy rok kalendarzowy dostają 10 punktów, bez
względu na liczbę pasm, na które posiadają uprawnienia. Każde rozszerzenie
uprawnień jest punktowane.
10. Szczyty będące w wykazie różnych Koron, zaliczane są tylko jednokrotnie, jako
szczyty Korony wyżej punktowanej.
11. Inne Korony lub projekty górskie winny być zaprezentowane do zaopiniowania
Kapitule. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieuznania danego projektu.
12. Punkty za zdobycie Górskich Odznak Turystycznych są przyznawane za każdą małą
GOT, dużą GOT, normę „Za wytrwałość” GOT oraz za każdą inną odznakę
o tematyce górskiej.
13. Osoby uczestniczące w konkursie są zobowiązane do przekazania Kapitule do
15 grudnia informacji na temat swoich osiągnięć górskich w danym roku
kalendarzowym. Zdobyte punkty GOT powinny być potwierdzone przez kierownika
obozu lub wycieczki.
14. Osoba, która uzyska największą ilość punktów, otrzymuje tytuł ,,Góral Roku” oraz
wręczoną na styczniowym zebraniu nagrodę.
15. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa trzyosobowa Kapituła powołana przez
Zarząd Klubu.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kapituły.

