Regulamin eliminacji wojewódzkich do
XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego
POLUB NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU:
https://www.facebook.com/omttkkujpom
I Organizatorzy i współorganizatorzy
1. Organizatorzy
a) Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Toruniu
b) Komisja Młodzieżowa działająca przy OM PTTK w Toruniu
c) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
2. Współorganizatorzy
a) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Toruniu
b) Urząd Miasta Torunia
c) Urząd Gminy Zławieś Wielka

II Data i miejsce
1. Data
27 – 28. 04. 2019 r. (sobota – niedziela)
2. Miejsce
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku (gmina Zławieś Wielka, powiat toruński)

III Uczestnicy
1. W eliminacjach wojewódzkich OMTT-K PTTK biorą udział 3-osobowe zespoły wraz
z opiekunami wyłonione w eliminacjach oddziałowych w trzech kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe (klasy 1 – 8), gimnazja (klasy 3) oraz szkoły ponadgimnazjalne.
2. Każdy oddział PTTK może zgłosić drużyny, które zajęły miejsca 1 – 2 w każdej kategorii
wiekowej.
3. Istnieje możliwość zgłoszenia drużyn, które zajęły 3. miejsca po wcześniejszym uzgodnieniu
z organizatorem (kontakt: komisja.mlodziezowa@gmail.com)

IV Cel
Wyłonienie trzech 3-osobowych zespołów - po jednym z każdej kategorii wiekowej, które będą
reprezentować województwo kujawsko - pomorskie w finale centralnym w Augustowie
(województwo podlaskie).

V Przebieg eliminacji
1. Ramowy program imprezy
sobota, 27.04.2019 r.
10:00 - 11:00 przyjmowanie drużyn
11:00 - 11:15 otwarcie turnieju
11:15 – 13:00 konkurencje turniejowe cz. 1
13:00 - 14:00 obiad
14:00 – 18:30 konkurencje turniejowe cz. 2
18:30 - 19:00 kolacja
19:00 - 20:30 konkurencje turniejowe cz. 3 (w razie potrzeby)
od 22:30 cisza nocna
niedziela, 28.04.2019 r.
do 7:00 cisza nocna
8:00 - 8:30 śniadanie
8:30 - 12:00 konkurencje turniejowe cz. 4
12:00 - 12:30 podsumowanie i zakończenie turnieju z udziałem zaproszonych gości
2. Konkursy turniejowe
a) część teoretyczna - test wiedzy obejmujący:
- zagadnienia krajoznawcze (50 pytań obejmujących swoim zakresem województwa kujawsko pomorskie oraz podlaskie)
- zagadnienia turystyczne (20 pytań dotyczących tradycji, historii, zadań PTTK, zasad uprawiania
turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak)
- zagadnienia topograficzne (10 pytań)
- zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym (10 pytań)
- zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy (10 pytań)
Test składa się ze 100 pytań - 95 pytań zamkniętych z czterema wariantami odpowiedzi (test
jednokrotnego wyboru) oraz 5 pytań otwartych z zakresu topografii. Każdy uczestnik rozwiązuje
test indywidualnie, gromadząc punkty na rzecz swojej drużyny. Łącznie do zdobycia jest 300 pkt
turniejowych - za każde pytanie można uzyskać 0 lub 1 pkt. Czas przeznaczony na rozwiązywanie
testu to 105 min. Podstawą przyznawania punktów będzie oddana w regulaminowym czasie przez
każdego uczestnika karta odpowiedzi.
b) turystyczny rower (60 pkt)
W konkurencji udział biorą wszyscy członkowie zespołu. Oceniana jest precyzja pokonania
rowerowego toru przeszkód, którego kształt i elementy opisano w załączniku do aktualnie
obowiązującego Regulaminu OMTTK PTTK. Do pokonania będzie co najmniej 6 z następujących

elementów (kolejność przypadkowa): start, meta, bramka, łezka, żmijka, równoważnia, pochylnia,
jazda na wprost, przenoszenie przedmiotu, rzut do celu.
c) turystyczne marsze na orientację (100 pkt)
Konkurencja odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi "Zasadami punktacji i
współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK" . Trasę uczestnicy pokonują
drużynowo.
d) samarytanka (30 pkt) - praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej
pomocy. Konieczne jest posiadanie przez każdy zespół apteczki, której zasoby będą potrzebne do
realizacji zadań. Po zakończeniu konkurencji przez zespół apteczka jest oddawana do depozytu do
czasu zakończenia konkurencji przez wszystkich uczestników. Konkurencja obejmuje zadania
praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w szkole, w domu, na szlaku.
Oceniane są radzenie sobie w sytuacji stresowej i dobór działań ratunkowych.
e) turystyczne ABC (4 x 20 pkt = 80 pkt) składające się z następujących konkurencji:
- rozpoznawania roślin i ich owoców
- niespodzianki
- gry azymutowej
- szacowania wysokości i odległości w terenie
f) ocena odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK (30 pkt)
W konkurencji każdy z uczestników może uzyskać 10 pkt turniejowych, a więc zespół może mieć
przyznane maksymalnie 30 pkt turniejowych. Uczestnik może zdobyć:
- 5 pkt, jeśli posiada dowolny stopień odznaki turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej,
- 10 pkt, jeśli posiada co najmniej dwie odznaki, o których mowa w pkt a.
Podstawą do przyznania punktów jest książeczka/i lub legitymacja/e potwierdzająca/e zdobycie
odznak/odznaki. Brak takiego dokumentu/takich dokumentów uniemożliwia przyznanie punktów.
g) ocena uprawnień i odznak - konkurencja indywidualna, nie ma wpływu na klasyfikację
ogólną
Uczestnik chcący wystartować w tej konkurencji zobowiązany jest dostarczyć legitymacje
i książeczki potwierdzające posiadanie wszelkich uprawnień kadry PTTK oraz najwyższych stopni
odznak turystycznych i regionalnych zdobytych w dowolnym terminie.
h) karta zespołu (0 pkt lub -20 pkt)
Należy wydrukować i wypełnić ostatnią stronę niniejszego regulaminu, niedopełnienie tego
obowiązku skutkuje przyznaniem 20 pkt karnych zespołowi.
3. Informacje dotyczące konkurencji turniejowych

Szczegółowe zasady organizacji eliminacji wojewódzkich OMTT-K, opis ich przebiegu i oceny
poszczególnych konkurencji zawarto w regulaminie OMTTK PTTK. Jest on dostępny na stronie
internetowej www.mlodziez.pttk.pl w zakładce z wami -> do pobrania.

VI Zgłoszenia
1.

Chęć

uczestnictwa

w

eliminacjach

należy

deklarować

na

adres

mailowy

komisja.mlodziezowa@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2019 r. godz.
12:00 (czwartek).
2. Zgłoszenia wraz z wpisowym w wysokości 100 złotych od zespołu (3 uczestników + opiekun)
przyjmuje Oddział Miejski PTTK w Toruniu ul. Piekary 41 (tel. 56 622 29 21)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2019 r. godz. 12:00 (piątek).
3. Dokonanie czynności opisanych w punktach 1 - 2 jest obligatoryjne. Niezastosowanie się do
zapisów z tych punktów uniemożliwia uczestnictwo w eliminacjach.

VII Świadczenia
1. Świadczenia przysługują zarówno uczestnikom jak i opiekunom.
2. Do świadczeń należą:
a) nocleg w warunkach turystycznych - należy posiadać materac lub karimatę oraz śpiwór
b) obiad i kolacja w sobotę oraz śniadanie w niedzielę
c) potwierdzenie punktów na OTP i OinO
d) nagrody i dyplomy za zajęcie miejsc I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych

VIII Obowiązki opiekunów
Opiekun drużyny podczas otwarcia turnieju jest zobligowany do dostarczenia:
1. Załączników nr 7 do Regulaminu OMTTK PTTK od każdego członka zespołu. W tym celu
należy wydrukować i uzupełnić stronę 6 regulaminu eliminacji wojewódzkich. Niewypełnienie tego
obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem drużyny do rywalizacji.
2. Załącznika nr 5 do Regulaminu OMTTK PTTK, czyli karty zespołu. W tym celu należy
wydrukować i uzupełnić stronę 7 regulaminu eliminacji wojewódzkich. Niewypełnienia tego
obowiązku będzie skutkować punktami karnymi dla drużyny.

IX Uwagi końcowe
1. Opiekunowie muszą zadbać o dopełnienie obowiązku dostarczenia podczas rozpoczęcia turnieju
poprawnie wypełnionych załączników nr 7 (3 sztuki) oraz załącznika nr 5 (karta zespołu) do
Regulaminu OMTT-K PTTK.
2. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do posiadania ważnego dowodu stwierdzającego tożsamość
(np. legitymacja szkolna), zaś członkowie PTTK zobowiązani są do posiadania legitymacji
członkowskiej z opłaconą tegoroczną składką, organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej

weryfikacji tożsamości przed przystąpieniem do każdej z konkurencji turniejowej, odmowa
poddania się kontroli jest równoznaczna z niemożnością przystąpienia do danej konkurencji przez
danego uczestnika.
3. Każdy zespół powinien posiadać przy sobie odpowiednio wyposażoną własną apteczkę
(korzystanie z jednej apteczki przez kilka drużyn jest zabronione), środki znajdujące się w apteczce
będą wykorzystywane podczas konkurencji praktycznej – samarytanki.
4. Każdy uczestnik powinien posiadać długopis, busolę, linijkę, cyrkiel oraz kątomierz, które są
konieczne do uczestnictwa w poszczególnych konkurencjach.
5. Uczestnicy startujący w indywidualnej konkurencji nr 7 są zobowiązani do okazania
dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i odznak
6. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie powinni posiadać materace lub karimaty oraz
śpiwory, organizator nie posiada żadnego sprzętu, który mógłby wypożyczyć.
7. Uczestnicy imprezy będący członkami PTTK i mający opłaconą tegoroczną składkę są
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali uczestnicy winni ubezpieczyć się
we własnym zakresie.
8. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, uczestnicy powinni posiadać odpowiedni strój oraz
obuwie dostosowane do konkurencji odbywanych w terenie
9. Koszty dojazdu na finał wojewódzki ponoszą uczestnicy bądź jednostka zgłaszająca, dotyczy to
również zwycięskich zespołów, biorących udział w finale centralnym OMTT-K w Augustowie.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

X Bibliografia
1. W. Łęcki, Kanon Krajoznawczy Polski, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa 2005
2. płyta multimedialna Kanon Krajoznawczy Polski
3. strona internetowa dotycząca odznak turystycznych: http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/odznaki
(dostęp na dzień 04.03.2019 r.)
4.

strona

internetowa

zawierająca

informacje

na

temat

PTTK

jako

organizacji:

http://pttk.pl/pttk/pttk.php (dostęp na dzień 04.03.2019 r.)

5. strona internetowa zawierająca informacje krajoznawcze na temat województwa kujawsko –
pomorskiego: http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl (dostęp na dzień 04.03.2019 r.)
6. strona internetowa zawierająca informacje na temat przebiegu szlaków turystycznych:
http://www.pttk.torun.pl/szl-pie.htm (dostęp na dzień 04.03.2019 r.)

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej przy OM PTTK w Toruniu
Patryk Staniszewski
komisja.mlodziezowa@gmail.com

Załącznik nr 7 do Regulaminu OMTTK PTTK

XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczy PTTK
etap wojewódzki
Górsk, 27 – 28.04.2019 r.
……………………………..………….…………….......……………………………………………………
………………………….….…………………............................………………………………..……………
……………………………..……………...............................…………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica(ów)/opiekuna prawnego, adres, telefon)

Oświadczenie uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że ja oraz moje dziecko – uczestnik eliminacji wojewódzkich XLVII OMTTK PTTK
zaznajomiliśmysię z Regulaminem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego PTTK oraz z Regulaminem eliminacji wojewódzkich OMTTK PTTK 2019.
Oświadczamy,

iż

stan

zdrowia

uczestnika

pozwala

na

samodzielne

wzięcie

udziału

w konkurencjach eliminacji wojewódzkich XLVII OMTTK PTTK w Górsku.
Udział w eliminacjach oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły
i miejscowości w protokole, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach
prasowych. W związku z powyższym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka1
………………………………………....................................................................................................
w eliminacjach wojewódzkich XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno –
Krajoznawczego PTTK, odbywającym się w Górsku w dniach 27.04.2019 – 28.04.2019 r.
………..…………………………...............……………..
(czytelny podpis uczestnika)
………..…………………………....................................
(czytelny podpis rodzica(ów)/opiekuna prawnego)
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883
z późn. zm.) powyższe dane są zbierane przez OM PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu wyłącznie na potrzeby
organizacji eliminacji wojewódzkich OMTTK PTTK odbywających się w Górsku w dniach 27-28.04.2019 r.
1Proszę wpisać imię i nazwisko dziecka – uczestnika eliminacji OMTTK.

Załącznik nr 5 do regulaminu OMTTK PTTK

Karta zespołu OMTTK PTTK
1. Zaznaczyć kategorię
Szkoła Podstawowa / Gimnazjum / Szkoła Ponadgimnazjalna
2. Drużyna reprezentuje (pełna nazwa szkoły, klubu i dokładny adres):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Dane uczestników (poniższe pola wypełnić następującymi danymi: imię i nazwisko, rok
urodzenia, adres e-mail lub telefon)
Opiekun:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Uczestnik 1 (kapitan):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Uczestnik 2:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Uczestnik 3:
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................

