
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). 

 

A. Część teoretyczna. 

Test wiedzy – obejmuje zagadnienia: krajoznawcze (woj. pomorskie 20 pytań, woj. 

podkarpackie – 20 pytań, Polska – 10 pytań , turystyczne – 20 pytań), topograficzne 

(10 pytań w tym 5 otwartych), bezpieczeństwa w ruchu drogowym (10 pytań 

wielokrotnego wyboru), pierwsza pomoc (10 pytań wielokrotnego wyboru). 

B. Część praktyczna. 

1) Turystyczny marsz na orientację. 

Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa 
w Turystycznych Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dnia 10 stycznia 2015 roku, 
dostępnych pod adresem: 
http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznyc
h_ ino_pttk.pdf 

2) Turystyczne ABC : 

a)  Planowanie wycieczki turystyki kwalifikowanej,  

Zadaniem drużyny jest opracowanie karty wycieczki zgodnie z wytycznymi podanymi 

przez organizatora konkurencji. Wycieczka będzie miała określony czas trwania, 

obszar, budżet i liczbę uczestników. W Karcie wycieczki będzie trzeba zawrzeć cztery 

rodzaje atrakcji wskazanych przez organizatora, wraz z krótkim opisem ich. 

Organizatorzy zapewnią: turystyczną mapę obszaru do którego wycieczka będzie 

musiała się ograniczyć, a także uogólniony cennik atrakcji, biletów wstępu, noclegów, 

posiłków i przejazdów. Czas trwania konkurencji to 25 min dla każdej kategorii 

wiekowej. 

b) Rozpoznawanie atrakcji krajoznawczych województwa podkarpackiego,  

Zadaniem drużyny jest rozpoznanie dziesięciu atrakcji turystycznych podanych na 

karcie pracy w formie zdjęcia. Należy podać nazwę atrakcji (1 pkt.) i miejsce, gdzie 

ona się znajduje (1pkt.). Czas na wykonanie zadania wynosi 10 min. 

 

 

http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_%20ino_pttk.pdf
http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_%20ino_pttk.pdf


c) Piosenka turystyczna, 

Zadaniem drużyny jest uzupełnienie brakujących słów w tytule bądź tekście piosenki 

turystycznej oraz połączenie tytułu piosenki z fragmentem jej tekstu. Czas na 

wykonanie zadania jest ograniczony, wynosi on 10 minut dla wszystkich typów szkół. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 20, są one przyznawane w 

następujący sposób: 

- za uzupełnienie brakujących słów – 0-15pkt (1pkt za każde prawidłowo uzupełniony 
wyraz),  
- za połączenie tytułu piosenki z fragmentem tekstu – 0-5pkt, 

 

d) Gra azymutowa , 

Zadaniem drużyn jest odnalezienie liter na podstawie podanych azymutów i odległości, 

w jakiej się one znajdują od miejsca startu. Każdy zespół ma do wyznaczenia sześć 

punktów: pierwszą, drugą i trzecią literę wyznaczamy z punktu startowego S. 

Czwartym, piątym i szóstym miejscem startowym są kolejne odszukane litery (czyli 

trzecia, czwarta i piąta). Jedynymi przyrządami miarowymi, z jakich można korzystać, 

są kompasy lub busole. Odległości szacujemy znanymi metodami. Czas na wykonanie 

zadania jest ograniczony i wynosi dla szkół podstawowych 9 minut, dla gimnazjów 7 

minut i dla liceum 5 minut. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 20, są one przyznawane 

w następujący sposób: 

 ODSZUKANIE SZEŚCIU PRAWIDŁOWYCH LITER: 0 – 18 pkt. 

- wyznaczenie azymutu – 2 pkt za każdy prawidłowo wyznaczony azymut (0-12)  

UWAGA: Za azymut nieprawidłowy, ale z drobnym uchybieniem w wyznaczeniu (błąd 

max. 150) zespół otrzymuje 1 punkt. Nie otrzymuje się wówczas punktu za odległość! 

- wyznaczenie odległości – 1pkt za każdą prawidłowo wyznaczoną odległość tylko przy 

dobrze wyznaczonym azymucie (0-6) 

_________________________________ 

 PRACA ZESPOŁOWA – 0 - 2pkt 

 2pkt – jeżeli wszystkie osoby z zespołu będą zaangażowane w wykonanie 

zadania 

 1pkt – jeżeli azymuty będą wyznaczane przez dwóch członków zespołu 

 0pkt – jeżeli zadanie wykonywać będzie tylko jeden członek zespołu 

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. 

 

5. W dniu rozpoczęcia wojewódzkich eliminacji turnieju każdy zespół jest zobowiązany 

do dostarczenia wypełnionej, w wersji papierowej, Karty zespołu (wg wzoru 

stanowiącego załącznik do regulaminu OMTTK PTTK nr 5) oraz oświadczeń rodziców 

uczestników. 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. 


