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XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK
eliminacje wojewódzkie – Województwo Podkarpackie
Lesko – 18-19 maja 2018 r.
Komunikat organizacyjny nr 1
I. Informacje ogólne eliminacji wojewódzkich
1. Eliminacje wojewódzkie „XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego PTTK” dla Województwa Podkarpackiego zostaną przeprowadzone w oparciu o Regulamin OMTTK PTTK zatwierdzony
przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą numer 33/XVIII/2014 z
dnia 4 listopada 2014 roku.
2. Organizatorem eliminacji wojewódzkich „XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK” jest Oddział Bieszczadzki
PTTK w Ustrzykach Dolnych.
3. Eliminacje wojewódzkie „XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego PTTK” dla Województwa Podkarpackiego zostaną przeprowadzone w dniach 18-19 maja 2018 r. w Lesku. Wszystkie konkurencje turniejowe będą przeprowadzone w dniach 18 i 19 maja dla trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
II. Konkurencje eliminacji wojewódzkich
W ramach eliminacji wojewódzkich „XLVI OMTTK PTTK” przeprowadzone zostaną
następujące konkurencje turniejowe:
1. Część teoretyczna
• test wiedzy, obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
udzielania pierwszej pomocy,
2. Część praktyczna
• turystyczny marsz na orientację,
• turystyczne ABC:
✓ rozpoznawanie gatunków roślin występujących w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem roślin chronionych,

•
•

•

✓ rozpoznawanie atrakcji turystycznych Województwa Podkarpackiego i Województwa Małopolskiego,
✓ test wiedzy o Janie Pawle II,
✓ niespodzianka.
turystyczny rower (tor przeszkód),
samarytanka: zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w domu, szkole i na szlaku, znajomość zastosowania zawartości apteczki,
ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK,

III. Literatura do eliminacji wojewódzkich
Przy przygotowaniach konkurencji eliminacji wojewódzkich organizatorzy będą korzystać z wymienionych poniżej źródeł wiedzy:
1. wiedza z zakresu krajoznawstwa:
• Kanon Krajoznawczy Polski, red. Włodzimierz Łęcki, Warszawa 2005,
wydanie II poprawione i uzupełnione lub wersja elektroniczna:
www.kanon.pttk.pl,
• Mędrzycki Łukasz (red.) Województwo Podkarpackie, seria „Polska
niezwykła”, wydawnictwo Demart, Warszawa 2011,
• Kłos Stanisław (opracow.) Podkarpackie – przewodnik po województwie, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2005,
• Poznaj swój kraj – miesięcznik krajoznawczo-turystyczny – numery z
roku 2017, artykuły dotyczące Województwa Podkarpackiego i Województwa Małopolskiego,
2. wiedza turystyczna i topograficzna:
• Dymarski Jerzy, AB imprez na orientację, Warszawa 2000,
• Kozanecki Andrzej, Terenoznawstwo dla harcerzy, Warszawa 1977,
• Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Gordon Andrzej (red.), Warszawa 2003,
• Wierba Wojciech, Zygmańska Barbara, Vademecum turysty, BielskoBiała 2005,
• Wybieram wędrowanie – poradnik młodego turysty, Śledzińska Jolanta, Wielocha Andrzej (red.) Warszawa 2011,
• mapy turystyczne obejmujące obszar Województwa Podkarpackiego
i Województwa Śląskiego (różne wydawnictwa),
• strony
internetowe:
www.pttk.pl,
www.mlodziez.pttk.pl,
www.ino.pttk.pl,
3. wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego:
• Kodeks Ruchu Drogowego oraz zestawy testów z zakresu egzaminu
na kartę motorowerową oraz prawo jazdy,
4. wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy:
• Grochowski Piotr, Żurek Piotr, Pierwsza pomoc przedmedyczna. Podręcznik dla każdego, Poznań 2011,
• Szymczak Zbigniew, Medycyna obozowa, Warszawa 1998,

•

wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków
2010, strona internetowa: www.prc.krakow.pl
• strona internetowa: www.ratownik-med.pl (zakładka Ratownictwo),
5. turystyczne ABC:
• Obszary chronione Województwa Podkarpackiego. Księga dziedzictwa przyrodniczego. (red.) Staszewski Krzysztof, Szarek Jacek, Wyd.
Pro Carpathia, Rzeszów (brak roku wydania),
• Leksykon podkarpackiej przyrody. Księga dziedzictwa przyrodniczego
(red.) Zieliński Krzysztof, Wyd. Pro Carpathia, Rzeszów 2010,
• pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawel_II
IV. Informacje końcowe.
1. Komunikat organizacyjny nr 2 obejmujący szczegółowe regulaminy, kryteria
punktowania w poszczególnych konkurencjach eliminacji wojewódzkich
oraz szczegółowe zasady związane z kwalifikowaniem drużyn na etap wojewódzki zostanie opublikowany do dnia 17 kwietnia 2018 r.,
2. Termin zgłoszeń drużyn na eliminacje wojewódzkie „XLVI OMTTK PTTK” dla
Województwa Podkarpackiego mija w dniu 10 maja 2018 r. Szczegóły zgłoszeń i kwalifikacji zostaną podane z komunikatem organizacyjnym nr 2.
3. Kontakt z koordynatorem prac związanych z eliminacjami wojewódzkimi
„XLVI OMTTK PTTK”: e-mail: skkt@poczta.onet.pl, tel.: 693 961 086.
Organizatorzy

