Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach
organizuje w dniu 24.04.2018.r

XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Turystyczno-Krajoznawczego
ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE – ŻARY 2018
REGULAMIN
Celem Turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości
Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku.
Propagowanie kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń
i prezentacja dokonań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.
UCZESTNICY: Turniej rozgrywany jest dla młodzieży trzech typów szkół;
1. Szkoły podstawowe
2. Szkoły gimnazjalne
3. Szkoły ponadgimnazjalne
Uczestnikami Turnieju są 3 – osobowe drużyny reprezentujące szkoły, domy kultury, drużyny
czy hufce harcerskie, domy dziecka. Można wystawić max. 2 drużyny.

Konkurencje Turniejowe:
1. Test wiedzy /test pisemny/ - Test obejmuje łącznie 100 pytań, obejmujących zagadnienia :
a/ krajoznawcze – 50 pytań, w tym 20 pytań dot. województwa w którym odbywał się będzie
Finał Centralny (woj. małopolskie),
b/ turystyczne (historia i zadania PTTK, regulaminy zdobywania odznak)– 20 pytań,
c/ topograficzne (terenoznawstwo i znaki topograficzne)– 10 pytań,
d/ bezpieczeństwo w ruchu drogowym (przepisy dot. pieszych i rowerzystów itp.) – 10 pytań
e/ udzielania pierwszej pomocy (bezpieczeństwo wycieczkowania, ogólne zasady udzielania
pierwszej pomocy) -10 pytań.
W konkursie uczestniczą wszyscy członkowie zespołu, udzielając odpowiedzi indywidualnie.
Do zdobycia max 300 pkt. Uczestnicy muszą posiadać przybory do pisania i rozwiązywania
testu topograficznego.
2. Turystyczny Marsz na Orientację /konkurencja sprawnościowa
W konkursie tym uczestniczą zespoły 3 – osobowe w wylosowanej kolejności. Zadanie polega
na przejściu wyznaczonej trasy, odnalezieniu wszystkich punktów kontrolnych i przybyciu na
metę w określonym czasie. Do zdobycia max 100 pkt turniejowych
3. Turystyczny rower. Kolarski tor przeszkód pokonywany jest przez wszystkich członków drużyny
na zasadzie sztafety. Organizatorzy mogą dołączyć konkurencję – naprawa roweru.
Osoba bezbłędnie pokonująca tor przeszkód otrzymuje 20 pkt turniejowych.

4. Samarytanka. Zadania praktyczne z udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Zadania wykonywane są przez cały zespół. Może być oceniana apteczka. Do zdobycia max 30 pkt.
5. Turystyczne ABC - praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście:
Do rozegrania 4 konkurencje: rozpoznawanie roślin, rozpoznawanie obiektów krajoznawczych,
rzut do celu, ocena odległości. Do zdobycia przez zespół max 80 pkt (po 20 za każdą konkurencję)
6. Ocena zdobytych odznak turystycznych i uprawnień PTTK. Punktacji podlegają odznaki
zweryfikowane po 01.01.2017.r. Ocena na załączonej karcie podpisanej przez opiekuna drużyny.
Dostarczonej organizatorom podczas otwarcia turnieju. Zespól może zdobyć max 30 pkt
(po 10 za każdego zawodnika)
HARMONOGRAM: 24.04.2018/wtorek/
godz. 8.30 - Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Żarach ul. Podwale 16.
- W auli, rejestracja drużyn- przyjmowanie papierowych dokumentów;
Karta zespołu, Oświadczenie uczestnika/rodzica i Karta odznak,
- otwarcie turnieju, losowanie kolejności drużyn do startu w marszu na orientację,
godz. 9.00 - Test pisemny rozwiązywany w 3 salach, po jednym zawodniku z każdej drużyny.
godz. 11.00 - przejście uczestników turnieju na stadion SYRENA w Żarach
godz. 11.30 - Stadion SYRENA. Część praktyczna: Marsz na orientację, Turystyczne ABC,
Samarytanka, Turystyczny rower.
ok. godz. 17.00 Planowane zakończenie Turnieju
Organizatorzy zapewniają: obsługę sędziowską i posiłek, Turniej odbędzie się niezależnie od
pogody, zawodnicy powinni mieć identyfikatory i legitymacje szkolne oraz odpowiednie stroje do
uczestniczenia w konkurencjach terenowych.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.05.2017/poniedziałek/ o godz. 13.00
w Sali Konferencyjnej Ratusza w Żarach.
Zwycięskie drużyny otrzymają: Puchary. Zwycięzcy będą reprezentować będą Województwo
Lubuskie w Finałach Centralnych OMTTK, w Wadowicach, woj. małopolskie.
Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Karty Turysty,
przepisów porządkowych oraz poleceń sędziów. Nieprzestrzeganie tych postanowień i poleceń
a także w przypadkach określonych w cz. VII. Warunki uczestnictwa - Regulaminu OMTTK
może spowodować dyskwalifikacje zawodnika i drużyny.
Drużyny przybywają na turniej pod opieką opiekuna i „na koszt własny”.
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni na czas trwania imprezy, ubezpieczają się we własnym
zakresie i biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód powstałych w mieniu lub na
osobie uczestnika biorącego udział w Turnieju.
Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku
dla potrzeb organizacji imprezy oraz na bezpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych
ze swoim udziałem w celach promujących PTTK.
Udział w Turnieju oznacza akceptacje programu i Regulaminu.
Wszelkie protesty, skargi i zażalenia składane przez uczestników i opiekunów rozpatrują najpierw
sędziowie danej konkurencji i sędzia główny eliminacji, a następnie kolegium odwoławcze, którego
decyzja jest ostateczna. Informacja została opracowana na podstawie aktualnego Regulaminu
OMTTK PTTK obowiązującego bez zmian od roku szkolnego 2014/2015.
Zgłoszenia drużyn (na załączonych formularzach) wypełnione komputerowo i przesłane
do dnia 17.04.2018 r. godz. 15.00 w formie elektroniczne w formacie WORD,
na adres e-mailowy: poczta@zary.pttk.pl przyjmuje Biuro Oddziału PTTK
Powiatu Żarskiego, pl. Kard. Wyszyńskiego 11, tel. 68 374-24-60 lub 602 -777 -969.
Prezes Oddziału PTTK
Powiatu Żarskiego
Elżbieta Łobacz-Bącal

