REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PTTK – SKRÓT.
I. Założenia ogólne.
§1
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK jest imprezą cykliczna dla dzieci
i młodzieży szkolnej.
§2
Celem Turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ojczystej ziemi, popularyzowanie
krajoznawstwa, kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej.
§3
Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§4
Głównym organizatorem Turnieju jest Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne.
§5
Organizacje lub instytucje, które zgłoszą swoje zespoły do Turnieju są zobowiązani do ubezpieczenia
uczestników na czas trwania Turnieju.
§6
Turniej jest organizowany dla młodzieży trzech typów szkół:
- podstawowych,
- gimnazjalnych,
- ponadgimnazjalnych,
§7
Turniej składa się z etapów:
- etap pierwszy –szkolny ma byd przeprowadzony do 15 marca,
- etap drugi – przeprowadzają oddziały PTTK w terminie do 15 kwietnia,
- etap trzeci wojewódzki – przeprowadzają wspólnie odpowiednie jednostki organizacyjne PTTK,
- etap czwarty – finał przeprowadza Zarząd Główny PTTK w terminie do 15 czerwca.

II. Założenia organizacyjne etapów Turnieju.
§8
Etap pierwszy.
1. Turniej ma charakter indywidualny i jest współzawodnictwem pomiędzy poszczególnym
drużynami.
2. Pytania konkursowe oraz wybór zadao praktycznych przygotowują organizatorzy opierając się na
niniejszym Regulaminie i na dostępnej literaturze krajoznawczej.
3. Celem eliminacji jest wyłonienie jednego lub dwóch 3- osobowych zespołów, które będą
reprezentowad szkołę w eliminacjach wyższego etapu.

4. Po zakooczeniu eliminacji szkolnych należy do właściwego oddziału PTTK wysład zgłoszenie
zespołu do etapu drugiego.
§9
Etap drugi oddziałowy lub powiatowy.
1. Eliminacje oddziałowe/powiatowe organizowane są dla 3-osobowych zespołów wszystkich typów
szkół, wyłonionych w etapie pierwszym.
2.Zestawy pytao konkursowych i zestawy zadao praktycznych przygotowują powołane wcześniej
zespoły organizacyjne.
3. Eliminacje drugiego stopnia wyłaniają we wszystkich typach szkół 3-osobowe zespoły, które biorą
udział w eliminacjach wyższego etapu.
4. Organizatorzy eliminacji po ich zakooczeniu przesyłają do organizatorów następnego etapu
Turnieju odpowiedni protokół.
§10
Etap trzeci – wojewódzki.
1. W eliminacjach wojewódzkich biorą 3-osobowe zespoły trzech typów szkół, wyłonionych
w eliminacjach.
2. Eliminacje wojewódzkie wyłaniają trzy zespoły z każdej kategorii szkół, które będą reprezentowad
województwo w finale.
§11
Etap czwarty – finał Turnieju.
1. O miejscu i terminie finału zawiadamia Turniejowa Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej
Zarządu Głównego, organizatorów etapów wojewódzkich do 31 marca.

III. Zasady organizacji turnieju, przygotowanie, przebieg i ocena
poszczególnych konkursów Turnieju.
§12
W pierwszym i drugim etapie Turnieju organizatorzy wybierają te konkursy, które są możliwe do
przeprowadzenia w warunkach szkoły lub oddziału PTTK. Konkursy obejmują:
1. Test krajoznawczy (pisemny).
2. Test wiedzy turystycznej i topograficznej (pisemny).
3. Turystyczny marsz na orientację.
4. Kolarski tor sprawnościowy:
Kolarski tor przeszkód,
Przepis ruchu drogowego,
5. Samarytanka:
Wiedza z zakresu, bezpieczeostwa, higieny wycieczkowania, ogólnych zasad udzielania pierwszej
pomocy,
Zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
6. Turystyczne ABC.
7. Ocena uprawnieo, odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK.
Organizatorzy eliminacji turniejowych mogą wprowadzid pozaregulaminowe konkursy, które mogą
byd wliczone do punktacji turniejowej.

§13
Konkurs krajoznawczy polega na udzieleniu indywidualnym odpowiedzi na pytania (50 pyt.), które
obejmują wiedzę krajoznawczą:
Własnej miejscowości,
Regionu,
Województwa.
Za poprawną odpowiedź przyznaje się – 2 pkt., za niepełną – 1 pkt., za nieprawidłową – 0 pkt.
Uczestnik może maksymalnie uzyskad 100 pkt.
§14
Konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej jest konkurencją indywidualną, w której uczestnicy
mogąz dobyd maks. 50 pkt. Czas udzielony na rozwiązanie testu wynosi 30 min. przy rozwiązywaniu
testu mogą potrzebne byd: kątomierz, linijka, ołówek, kompas.
Zakres tematyczny konkursu obejmuje:
Historię, tradycję i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa,
Zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK,
Zadania z zakresu topografii polegające, np.: na odnalezieniu błędów w oznakowaniu sytuacji lub
użyciu znaków topograficznych na mapie dwiczebnej, opis znaków topograficznych, wykonaniu
szkicu trasy marszu wg opisu.
§15
Marsz na orientację przeprowadzony jest zgodnie z Regulaminem Komisji InO Zarządu Głównego
PTTK. Zespoły 3-osobowe startują wg wylosowanej kolejności. Zespół ma za zadanie przejśd
wyznaczoną trasę, odnaleźd w określonej kolejności wyznaczone punkty kontrolne, uzyskanie w nich
potwierdzeo pobytu, wykonaniu określonych zadao regulaminowych i przybycie na metę
w określonym czasie..
§16
Kolarski tor sprawności jest konkursem, w którym biorą udział wszyscy uczestnicy. Składa się
z kolarskiego toru przeszkód i z testu z przepisów ruchu drogowego. Tor jest pokonywany przez
dwóch uczestników.
Trzeci zawodnik rozwiązuje test z przepisów ruchu drogowego.
§17
Samarytanka składa się z dwóch konkurencji:
1. Test z zakresu bezpieczeostwa, higieny wycieczkowania i ogólnych zasad udzielania pierwszej
pomocy (10 pyt. zamkniętych).
2. Zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – punktowane od 020 pkt. oraz dotyczące znajomości wyposażenia apteczki.
Zespoły startujące powinny dysponowad apteczką. Test z zakresu bezpieczeostwa wędrowania po
górach pisze jedna osoba. Zadania praktyczne z pierwszej pomocy wykonują pozostałe – dwieosoby.
§18
Turystyczne ABC, czyli praktyczny sprawdzian umiejętności jest konkurencją zespołową, która może
składad się z niżej wymienionych elementów:
1. Mierzenie odległości i wysokości w terenie.
2. Pakowanie plecaka turystycznego.

3. Pokonywanie przeszkody terenowej.
4. Umiejętnośd zbudowania kuchni polowej, ogniska.
5. Rozstawianie namiotu.
6. Rzut do celu.
7. Gra azymutowa.
8. Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt.
9. Rozpoznawanie roślin.
10. Regionalizm, folklor, regionalizm.
11. Atrakcje turystyczne regionu.
12. Niespodzianka.
13. Inne zadania przygotowane przez organizatorów.
Organizatorzy zastrzega sobie prawo wyboru dyscyplin jednak nie więcej jak 5 z tym 3 elementy
z punktów od 1 do 7 i nie więcej jak 2 z punktów od 8 do 13. Zespół może uzyskad maksymalnie 20
pkt. o kolejności startu decyduje losowanie.
§19
Ocena uprawnieo, odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK ma wpływ na punktację turniejową.
Uczestnicy powinni dostarczyd dokumentację poświadczającą członkowstwo w PTTK oraz
potwierdzającą zdobycie konkretnych odznak w postaci zweryfikowanych książeczek-legitymacji lub
kronik krajoznawczych.
Ocena:
1. Za członkowstwo w PTTK – ważna legitymacja członkowska – 5 pkt.
2. Za zdobycie któregokolwiek stopnia niżej wymienionych odznak przyznaje się:
1 pkt. - za stopieo popularny,
2 pkt. - za odznakę małą brązową.
6 pkt. – za odznakę małą srebrną.
12 pkt. – za odznakę małą złotą i wyższe stopnie
2 pkt. – za odznaki krajoznawcze regionalne i okolicznościowe.
Odznaki:
a) Górska Odznaka Turystyczna,
b) Jeździecka Odznaka Turystyczna,
c) Kolarska Odznaka Turystyczna,
d) Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza,
e)Motorowa Odznaka Turystyczna,
f) Narciarska Odznaka Turystyczna,
g) Odznaka Turystyki Pieszej,
h) Odznaka Fotografii Krajoznawczej,
i) Odznaka Imprez na Orientację,
j) Odznaka Turysta Przyrodnik,
k) Odznaka Krajoznawcza Polski,
l) Turystyczna Odznaka Kajakowa,
ł) Turystyczna Odznaka Podwodna,
m) Żeglarska Odznaka Turystyczna,
n) Regionalna Odznaka Krajoznawcza,
o) Odznaki Krajoznawcze – regionalne i okolicznościowe.
Książeczki i legitymacje należy dostarczyd komisji konkursowej w dniu otwarcia eliminacji
turniejowych wraz z wykazem uprawnieo i odznak, które będą zgłoszone do konkursu.

§20
Podsumowanie i ogłoszenie wyników odbywa się po zakooczeniu wszystkich eliminacji.
O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach. W przypadku
zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów o lokacie zespołu decyduje kolejnośd
wyników w konkursie krajoznawczym a jeśli w konkursie krajoznawczym zespoły uzyskały taką samą
liczbę punktów to o kolejności zespołu decyduje lokata w konkursie Turystyczne ABC.

IV. Postanowienia końcowe.
§21
Nagrody w Turnieju fundują organizatorzy i instytucje współdziałające.
§22
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorom poszczególnych etapów
Turnieju.

