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XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK
eliminacje wojewódzkie – Województwo Podkarpackie
Ustrzyki Dolne – 18-19 maja 2018 r.
Komunikat organizacyjny nr 2
I. Przypominamy:
1. 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 dla trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Termin zgłoszeń drużyn na eliminacje wojewódzkie „XLVI OMTTK PTTK”
dla Województwa Podkarpackiego mija w dniu 10 maja 2018 r.
Formularz zgłoszenia zespołu znajduje się pod adresem:
https://goo.gl/forms/gafIixqFZZHnGtRJ3
3. Kontakt z koordynatorem prac związanych z eliminacjami wojewódzkimi
„XLVI OMTTK PTTK”: e-mail: skkt@poczta.onet.pl, tel.: 693 961 086.
II. Ogólny harmonogram eliminacji wojewódzkich „XLVI OMTTK PTTK” (może ulec
zmianie):
- 18 maja 2018 r. (piątek) – do godz. 1200 – przyjazd do Leska i zakwaterowanie w bazie
eliminacji wojewódzkich – Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik”, al.
Jana Pawła II 18, w Lesku.
godz. 1215 – 1245 – otwarcie eliminacji, losowanie numerów startowych, komunikaty techniczne,
godz. 1330 – 1600 – udział w konkurencji „Turystyczny Marsz na Orientację”,
godz. 1630 – 1730 – obiad,
godz. 1800 – 1940 – konkurencja: test wiedzy
godz. 1940 – 2030 – kolacja,
- 19 maja 2018 r. (sobota):
godz. 730 – 800 – śniadanie,
godz. 815 – 1400 – konkurencje sprawnościowe: samarytanka, rowerowy tor
przeszkód, turystyczne ABC,

godz. 1700 – 1830 – uroczyste zakończenie eliminacji wojewódzkich „XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK” – wręczenie nagród dla uczestników.
III. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia i punktowania konkurencji 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,
Test wiedzy będzie w jednej całości. Test składać się będzie z:
- 50 pytań z zakresu wiedzy krajoznawczej,
- 30 pytań z zakresu wiedzy turystycznej i topograficznej,
- 10 pytań z zakresu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- 10 pytań z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Wszystkie pytania test będą pytaniami zamkniętymi:
- w części pytań z zakresu wiedzy krajoznawczej oraz wiedzy turystycznej i
topograficznej każde pytanie będzie z czterema propozycjami odpowiedzi i jedną i
tylko jedną odpowiedzią poprawną,
- w części pytań z zakresu dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
- dla szkół podstawowych - każde pytanie będzie z czterema propozycjami odpowiedzi i jedną i tylko jedną odpowiedzią poprawną,
- dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - każde pytanie będzie
z czterema propozycjami odpowiedzi i nieokreśloną liczbą poprawnych odpowiedzi,
- w części pytań z zakresu udzielenia pierwszej pomocy:
- dla szkół podstawowych - każde pytanie będzie z trzema propozycjami
odpowiedzi i jedną i tylko jedną odpowiedzią poprawną,
- dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - każde pytanie będzie
z trzema propozycjami odpowiedzi i jedną i tylko jedną odpowiedzią poprawną,
2. Część praktyczna:
- Turystyczny marsz na orientację – zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Komisji
Imprez
na
Orientację
PTTK
(http://www.ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf); organizatorzy nie przewidują dodatkowego szkolenia przed startem – zalecamy szczegółowe zapoznanie się z w/w regulaminem, oraz z opisami „o co chodzi w marszach na orientację” zamieszczonymi w Internecie, np.:
http://kslas.pl/marsz-na-orientacje/marsz-na-orientacje-ale-o-co-chodzi-zasady/
- http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/misz-masz/165-czym-jest-turystycznaimpreza-na-orientacje
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyczne_marsze_na_orientacj%C4%99

Konkurencja zostanie przeprowadzona w terenie leśnym. Trudność trasy będzie dopasowana do kategorii startowej. Start i meta konkurencji będzie umiejscowiona w
tym samym miejscu.
Punktacja w Turystycznym marszu na orientację będzie prowadzona ściśle z Regulaminem OMTTK PTTK.
- 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,
Trzy w/w części konkurencji Turystyczne ABC będą przeprowadzone za pomocą technologii komputerowej. Każda drużyna w całości będzie udzielać odpowiedzi na 20
pytań w każdej z w/w części Turystycznego ABC. Pytania będą losowo wybierane
przez system e-learningowy z puli około 50-100 przygotowanych wcześniej pytań.
Każde pytanie będzie pytaniem zamkniętym z czterema wariantami odpowiedzi i
jedną i tylko jedną odpowiedzią prawidłową. Za każda prawidłową odpowiedź drużyna uzyska 1 punkt.
✓ niespodzianka
Informacja o konkurencji „niespodzianka” będącej częścią „Turystycznego ABC” zespoły otrzymają podczas rozpoczęcia eliminacji wojewódzkich.
- turystyczny rower (tor przeszkód):
W tej konkurencji startują wszyscy członkowie drużyny w kolejności alfabetycznej
wg nazwisk uczestników.
Do przeprowadzenia konkurencji rowerowego toru przeszkód zostały wybrane następujące przeszkody wymienione w „zasadach przygotowania rowerowego toru przeszkód”:
- przeszkoda slalom (ograniczona do sześciu słupków),
- przeszkoda ósemka,
- przeszkoda przenoszenie przedmiotu,
- przeszkoda korytarz,
- przeszkoda łezka,
- przeszkoda żmijka,
- przeszkoda meta.
Całość rowerowego toru przeszkód będzie ustawiona zgodnie z wymiarami podanymi w „zasadach przygotowania rowerowego toru przeszkód”. Łączna ilość punktów
karnych możliwych do zdobycia będzie wynosić 20. Do dyspozycji uczestników będą
przynajmniej dwa rowery różnej wielkości.
- samarytanka: zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w
razie wypadku w domu, szkole i na szlaku, znajomość zastosowania zawartości ap-

teczki. Drużyna w całości będzie miała za zadanie wykazanie się znajomością zawartości apteczki oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. Drużyny nie muszą
posiadać własnej apteczki.
- ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK. Ocena zostanie dokonana na
podstawie dostarczonych książeczek odznak turystycznych PTTK oraz odpowiednio
wypełnionej karty odznak (załącznik numer 2 do niniejszego Komunikatu). Książeczki
należy złożyć u organizatorów najpóźniej w dniu 18 maja do godziny 1200.
IV. Punktacja eliminacji.
Punktacja eliminacji wojewódzkich „XLIII OMTTK PTTK” będzie prowadzona zgodnie z obowiązującym Regulaminem OMTTK PTTK. Punktu będą jawne dla wszystkich uczestników oraz ich opiekunów najszybciej jak to będzie możliwe po przeprowadzeniu konkurencji. Ewentualne protesty i odwołania będzie można składać w
trybie określanym dla każdej konkurencji (szczegóły będą podane przed rozpoczęciem
konkurencji).

V. Literatura do eliminacji wojewódzkich (przypomnienie):
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 2014, 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 Podlaskiego (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).
VI. Zasady udziału w eliminacjach wojewódzkich „XLVI OMTTK PTTK”:
Uczestnicy przybywając na eliminacje wojewódzkie „XLVI OMTTK PTTK” bezwzględnie winni posiadać:
- ważną legitymację szkolną potwierdzającą przynależność ucznia do drużyny
reprezentującej szkołę zgłaszającą drużynę,
- oświadczenie rodziców uczestnika eliminacji wojewódzkich „XLVI OMTTK
PTTK” – załącznik nr 4 do niniejszego Komunikatu,
- przybory do pisania: długopis, linijkę, kątomierz,
- odpowiedni strój do udziału w turystycznym marszu na orientację oraz pozostałych konkurencjach eliminacji,
- telefon komórkowy.
VII. Udział w eliminacjach.
Udział zespołu w eliminacjach będzie wiązał się z wniesieniem opłaty w wysokości
około 50,00 zł od członka zespołu oraz opiekuna (w przypadku opiekuna mającego
więcej niż jeden zespół opłata wnoszona jest tylko jeden raz. Szczegóły dotyczące
wnoszonej opłaty zostaną podane w komunikacje nr 3, który zostanie opublikowany
w dniu 25 kwietnia 2018 r.
Organizatorzy

