KOMUNIKAT NR 3
OMTTK PTTK Finał Wojewódzki
Konkurencje turniejowe i punktacja
Turniej rozgrywany jest w konkurencjach podzielonych na dwie części: teoretyczną (test
wiedzy) i praktyczną (pozostałe konkurencje).
I. Część teoretyczna:
Test wiedzy – obejmuje zagadnienia: krajoznawcze (woj. pomorskie ze szczególnym
uwzględnieniem Kociewia i Pelplina – 20 pytań, woj. małopolskie – 20 pytań, Polska – 10
pytań), turystyczne (20 pytań), topograficzne (10 pytań, w tym 5 otwartych), z bezpieczeństwa
w ruchu drogowym (10 pytań), z pierwszej pomocy (10 pytań).
Wszystkie pytania zamknięte testu są jednokrotnego wyboru dla uczniów szkół podstawowych,
natomiast dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pytania z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy są wielokrotnego wyboru (pozostałe
jednokrotnego wyboru).
II. Część praktyczna:
1. Turystyczny marsz na orientację.
Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych
Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dn. 10 stycznia 2015 r., dostępnych pod adresem:
http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_
ino_pttk.pdf.
2. Turystyczne ABC:
a) turystyka jeździecka – quiz multimedialny z tematyki: rasa konia, budowa konia, chód konia,
umaszczenie, dosiad konia, strój jeźdźca, pielęgnacja konia i podstawowe pojęcia z dziedziny
jeździectwa;
Zadaniem drużyny jest rozwiązanie quizu multimedialnego składającego się z 10 pytań /
zagadek. Czas na wykonanie zadania wynosi 10 min. Za każdą odpowiedź można
otrzymać od 0 do 2 pkt.
b) pomiary terenowe bez używania pomocniczych sprzętów;
Zadaniem drużyny jest wykonanie dwóch pomiarów terenowych (np. zmierzenie
odległości między wyznaczonymi obiektami, zmierzenie wysokości, szerokości lub
średnicy obiektu w terenie) bez używania sprzętów pomiarowych. Czas na wykonanie
zadania wynosi 5-10 min. Za każdy pomiar można otrzymać od 0 do 10 pkt. Na ocenę
ma wpływ dokładność pomiaru, praca zespołowa.
c) konkurencja sprawnościowa (tor przeszkód);
Zadaniem drużyny jest prawidłowe wykonanie w odpowiednim czasie 4 elementów toru
przeszkód przez całą drużynę. Za każdy element można otrzymać maksymalnie 5 pkt.
Czas na wykonanie zadania wynosi 10 minut.
d) rozpoznawanie miejsc i obiektów związanych z pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski
w 1999 roku;
Zadaniem drużyny jest rozpoznanie 10 miejsc i obiektów, związanych z wymienioną
pielgrzymką, podanych na karcie pracy w formie zdjęć. Należy podać nazwę (1 pkt.) i
miejsce, gdzie się znajduje (1 pkt.). Czas na wykonanie zadania wynosi 10 min.
3. Turystyczny rower – tor przeszkód będzie oceniany zgodnie z regulaminem OMTTK.
4. Samarytanka – praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
będzie oceniana zgodnie z regulaminem OMTTK.
5. Ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (zespołowo, indywidualnie: konkurs
posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK)
Załącznik do regulaminu OMTTK PTTK nr 6 określa wzór karty oceny posiadanych
uprawnień i odznak turystycznych PTTK, które należy dostarczyć organizatorowi w dniu
rozpoczęcia eliminacji wraz z książeczkami i legitymacjami.

W dniu rozpoczęcia wojewódzkich eliminacji turnieju każdy zespół jest zobowiązany do
dostarczenia wypełnionej, w wersji papierowej, karty zespołu (według wzoru stanowiącego
załącznik do regulaminu OMTTK PTTK nr 5) oraz oświadczeń rodziców uczestników
(załącznik nr 7).
Zgromadzone w ten sposób materiały służą do opracowania corocznej kroniki OMTTK
PTTK. Uczestnicy i opiekun zespołu mają świadomość, że zdjęcia i opisy mogą zostać użyte w
celach promocyjnych jak również zamieszczone w prasie drukowanej bądź na stronach
internetowych organizatora eliminacji OMTTK PTTK lub instytucji współpracujących.

