
REGULAMIN ELIMINACJI MIEJSKICH
do XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju

Turystyczno  - Krajoznawczego PTTK

1. Cel turnieju
 Celem turnieju jest poznanie 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 
z całorocznej pracy krajoznawczej klubów i drużyn turystycznych.

II. Organizator
 Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach
 Komisja Młodzieżowa GO PTTK w Katowicach
 SKKT nr 41
 Koło PTTK nr 63 „Czartak”

III. Termin i miejsce eliminacji 
 28 marca  marca 2018 r. (środa) w godzinach   od 10.00 do 14.00
 Szkoła Podstawowa nr 34 w Katowicach – Ligocie, ul. Zielonogórska 3

IV. Zgłoszenia drużyn: do 9.03.2018 r  .  w Biurze PTTK Katowice, ul. Rynek 13 
tel. 32 253-03-62, tel./fax 32 258-87-29, e-mail:  pttk@pttk.katowice.pl 

UWAGA! 
Zgłoszenia drużyn na Marsze na Orientację– zgodnie z otrzymanym regulaminem (według infor-
macji na stronie: www.czartak.katowice.pttk.pl ) 
Organizator marszów: Koło PTTK „Czartak” przy KH ZHP Katowice ul. Barbary 25A, 
40-053 Katowice; e-mail:czartak.katowice@gmail.com 

V. Świadczenia organizatora:
 dyplom dla drużyny
 nagrody rzeczowe dla drużyn (do III miejsca)
 poczęstunek

VI. Przebieg eliminacji:

1. Warunki uczestnictwa:
 W eliminacjach biorą udział 3-osobowe drużyny dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 

i gimnazjalnych, oraz ponadgimnazjalnych ( w trzech kategoriach wiekowych). 
 W skład drużyn wchodzą członkowie PTTK, którzy składkę za rok 2018 opłacili 

w Górnośląskim Oddziale PTTK. 
 Szkoła/koło może wystawić 1-3 drużyn. 
 Drużyny zajmujące I miejsca biorą udział w eliminacjach wojewódzkich jako reprezentacja 

Górnośląskiego Oddziału PTTK ( wpisowe na eliminacje wojewódzkie pokrywa 
Górnośląski Oddział PTTK; koszt podroży pokrywają uczestnicy we własnym zakresie).

Dofinansowanie udziału w eliminacjach wojewódzkich przez Górnośląski Oddział dotyczy: 
 zwycięskich drużyn ( I miejsca), jeżeli w danej  kategorii wiekowej rywalizowały 
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co najmniej 3 drużyny, 
 zwycięskiej drużyny, która osiągnęła wynik co najmniej 80% punktów możliwych do 

zdobycia, jeżeli w danej kategorii wiekowej startowały 1- 2 drużyny.

2. Konkursy turniejowe:
część teoretyczna:
 test krajoznawczy; 
 test wiedzy turystycznej i topograficznej; 
 test wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego ( dot. pieszych i rowerzystów); 
 test  z  zakresu  bezpieczeństwa,  higieny  wycieczkowania  i  ogólnych  zasad  udzielania

pierwszej pomocy;
      część praktyczna:

 turystyczny marsz na orientację (w dn. 24 marca 2018 r.);
 turystyczne ABC :

 1- atrakcje turystyczne terenu na podst. „Kanonu Krajoznawczego” i przewodnika turysty-  
 cznego „Województwo śląskie” E. Wieczorka, a także strony int.: http://www.slaskie.travel/
2 - rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt,
3 - mierzenie odległości i wysokości w terenie, 
4 - rozpoznawanie roślin;

 samarytanka, a w tym:znajomość zastosowania zawartości apteczki zespołu oraz zadania 
praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w domu, szkole, na 
szlaku;   

 ocena uprawnień i odznak krajoznawczych, turystycznych członków drużyn.                         
 
   Uwagi
1. Przy rozwiązywaniu zadań mogą być potrzebne przybory:
     linijka, ołówek, gumka, kątomierz.
2. Zabieramy legitymacje (ważne) uprawniające do noszenia odznak i uprawnień oraz aktualną 

legitymację PTTK.
3. Konkurs ma charakter zespołowy, a punkty za uprawnienia i za 3 najlepsze wybrane odznaki 

uzyskane przez poszczególnych uczestników składają się na dobro zespołu. Natomiast wszystkie
uzyskane odznaki podlegają ocenie wyłącznie indywidualnej  (zmiana z dn.14.09.99).

4. W marszu na orientację drużyny startują w pełnym składzie turniejowym ( 3 osoby) na trasach: 
TD, TM, TJ – zgodnie z kategorią wiekową. W zgłoszeniu u organizatora należy zaznaczyć, 
że drużyna bierze udział w OMTTK.
Odpłatność uczestników -  zgodnie z regulaminem MnO.

5. Szczegółowy regulamin OMTTK  PTTK ( po zmianach z 2014 roku) znajduje się na stronie: 
www.mlodziez.pttk.pl  - prosimy o zapoznanie się.

6. Poza konkurencją turniejową zapraszamy drużyny do prezentacji działalności koła lub przedsta-
wienia relacji z ciekawych wypraw turystycznych (zdjęcia, filmy itp.).

7. W zgłoszeniu należy podać: numer Koła PTTK i nazwę instytucji; imię i nazwisko opiekuna 
drużyny oraz telefon kontaktowy; imiona i nazwiska członków drużyny i nr legitymacji PTTK; 
kategorię wiekową. 

8. Wypełnione karty uczestników opiekunowie dostarczają w dniu eliminacji tj.23 marca.

Życzymy powodzenia i dobrej zabawy. Do zobaczenia na turnieju.

Katowice, 12.12.2017 r.                                                                                  Komisja Młodzieżowa
Koło PTTK nr 63 „Czartak”
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