
REGULAMIN XLIX FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO XLVIII 

OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU 

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PTTK 
 

 

w Kościerzynie w dniach 21-22 maja 2022 r. 

 

 

I. Założenia ogólne: 

1. Cele Turnieju: 

 Poznawanie przez dzieci i młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, 

 Popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa jako formy aktywnego wypoczynku, 

 Edukacja przyrodniczo-ekologiczna, 

 Propagowanie kultury wycieczkowania, 

 Rozwijanie sprawności fizycznej, 

 Wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa między 

szkołami, 

 Wyłonienie drużyn województwa pomorskiego, które będą reprezentować województwo 

pomorskie w Ogólnopolskim Finale OMTTK w województwie dolnośląskim. 

2. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, „Karty 

turysty” oraz poleceń sędziów poszczególnych konkursów. Nieprzestrzeganie ich postanowień 

i poleceń może spowodować dyskwalifikację zawodnika i zespołu. 

3. Organizacje lub szkoły, które zgłoszą swoje zespoły do udziału w Turnieju, są zobowiązane do 

ubezpieczenia uczestników na czas trwania imprezy (członkowie PTTK z opłaconą składką są 

ubezpieczeni od NNW) oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas imprez turystycznych. 

4. Turniej organizowany jest dla młodzieży w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych. Poziom wymaganej wiedzy i umiejętności turystycznych w Turnieju jest 

zróżnicowany i dostosowany do typu szkoły. 

II. Założenia organizacyjne Turnieju: 

1. Głównym organizatorem etapu wojewódzkiego OMTTK jest I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa 

Wybickiego w Kościerzynie oraz PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku im. doktora Mariana 

Czyżewskiego. 

2. W eliminacjach wojewódzkich biorą udział 3-osobowe zespoły zgłoszone przez szkoły, hufce 

harcerskie, oddziały PTTK i inne podmioty działające wśród młodzieży pod opieką nauczyciela lub 

instruktora. Każda organizacja może zgłosić co najwyżej dwa zespoły, przy czym każdy z zespołów 

musi mieć innego opiekuna. 

3. Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest wpłacenie wpisowego w wysokości 40 zł od osoby, 

łącznie 160 zł (3 uczestników + opiekun), za każdą ze zgłoszonych drużyn, na konto 

PTTK Oddziału Regionalnego w Gdańsku: BNP Paribas nr 88 2030 0045 1110 0000 0013 8880 

z dopiskiem: Wpłata na cele statutowe OMTTK 2022. 

4. Zgłoszenia zespołów nadsyłają szkoły lub środowiska do dn. 6 maja 2022 r. na adres: 

omttkpomorskie@gmail.com lub pttk.krowiabrama@op.pl. Wzór protokołu-zgłoszenia 

(wypełnionego wyłącznie drukowanymi literami) stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu OMTTK. 

Przy zgłoszeniu należy wypełnić również formularz elektroniczny zawarty pod adresem 

https://tinyurl.com/omttk22. 

5. Wraz ze zgłoszeniem-protokołem należy przesłać zgodę na udział i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, czyli oświadczenia (osobno dla rodziców i opiekuna) stanowiące załącznik nr 5 do 

Regulaminu OMTTK. 

6. Eliminacje wojewódzkie wyłaniają 3-osobowe zespoły w dwóch typach szkół, które reprezentować 

będą województwo pomorskie w Ogólnopolskim Finale Turnieju w czerwcu 2022 roku w 

województwie dolnośląskim. 



III. Zasady organizacji, przebieg i ocena poszczególnych konkursów Turnieju: 

1. W etapie wojewódzkim Turnieju dla wszystkich typów szkół obowiązują wszystkie wymienione 

poniżej konkursy turniejowe i regulaminowy sposób ich oceny: 

a) konkurs krajoznawczy (test); 

b) konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej (test); 

c) turystyczny marsz na orientację; 

d) kolarski tor sprawnościowy (kolarski tor przeszkód i test z przepisów ruchu drogowego); 

e) samarytanka (test z wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ogólnych zasad udzielania pierwszej 

pomocy oraz zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy); 

f) turystyczne ABC (4 konkurencje). 

2. Część teoretyczna Turnieju: 

a) Konkurs krajoznawczy: 

━ polega na udzieleniu odpowiedzi na 50 pytań, 

━ ma charakter indywidualny, uczestniczą w nim wszyscy członkowie zespołu, udzielając 

odpowiedzi indywidualnych, 

━ za odpowiedź prawidłową przyznaje się 1 pkt., odpowiedź złą lub brak - 0 pkt. Za prawidłowe 

odpowiedzi uczestnik może uzyskać maksymalnie 50 pkt., a zespół maksymalnie 150 pkt. 

turniejowych; 

b) Konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej: 

━ polega na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań (20 pytań z wiedzy turystycznej, 10 pytań 

z wiedzy topograficznej), 

━ ma charakter indywidualny, uczestniczą w nim wszyscy członkowie zespołu, udzielając 

odpowiedzi indywidualnych, 

━ za odpowiedź prawidłową przyznaje się 1 pkt., odpowiedź złą lub brak - 0 pkt. Za prawidłowe 

odpowiedzi uczestnik może uzyskać maksymalnie 30 pkt., a zespół maksymalnie 90 pkt., 

━ przy rozwiązywaniu zadań konkursu mogą być potrzebne przybory: linijka, ołówek, kątomierz, 

kompas, zegarek, 

━ 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 (np. opis znaków topograficznych na mapie ćwiczebnej); 

c) Test z przepisów ruchu drogowego: 

━ polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań, 

━ ma charakter indywidualny, uczestniczą w nim wszyscy członkowie zespołu, udzielając 

odpowiedzi indywidualnych, 

━ za odpowiedź prawidłową przyznaje się 1 pkt., odpowiedź złą lub brak - 0 pkt. Za prawidłowe 

odpowiedzi uczestnik może uzyskać maksymalnie 10 pkt., a zespół maksymalnie 30 pkt.; 

d) Test wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy: 

━ polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań, 

━ ma charakter indywidualny, uczestniczą w nim wszyscy członkowie zespołu, udzielając 

odpowiedzi indywidualnych, 

━ za odpowiedź prawidłową przyznaje się 1 pkt., odpowiedź złą lub brak - 0 pkt. Za prawidłowe 

odpowiedzi uczestnik może uzyskać maksymalnie 10 pkt., a zespół maksymalnie 30 pkt. 

3. Część praktyczna Turnieju: 

a) Turystyczny marsz na orientację: 

━ w konkursie tym uczestniczą zespoły 3-osobowe, w wylosowanej kolejności. Zadanie polega 

na zespołowym przejściu wyznaczonej trasy, odnalezieniu w określonej kolejności wszystkich 

punktów kontrolnych, uzyskaniu na nich potwierdzenia pobytu w sposób podany przez 

organizatorów, wykonaniu ewentualnych zadań dodatkowych określonych w regulaminie 

i przybyciu na metę w określonym czasie (uczestnicy powinni posiadać folię na mapę oraz 

przybory: linijka, ołówek, kątomierz, kompas), 



━ za marsz na orientację zespoły otrzymują punkty według przelicznika: 

𝑃 =
𝐾−𝐷

𝐾
⋅ 100, gdzie: 

P – punkty turniejowe, 

K – wartość trasy (suma wartości wszystkich punktów kontrolnych do potwierdzenia, obliczona 

zgodnie z „Zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację 

PTTK”), 

D – punkty karne uzyskane przez dany zespół, dla którego chcemy obliczyć punkty turniejowe, 

━ zespół, który pokonał trasę marszu uzyskując 0 pkt. karnych, otrzymuje 100 pkt. turniejowych; 

b) Kolarski tor sprawnościowy (turystyczny rower): 

━ kolarski tor sprawnościowy jest konkursem, w którym biorą udział wszyscy członkowie 

zespołu, 

━ składa się z dwóch elementów: kolarskiego toru przeszkód i testu z przepisów ruchu 

drogowego wchodzącego w skład części teoretycznej, 

━ tor pokonywany jest przez zespół 3-osobowy na zasadzie sztafety, 

━ uczestnik za bezbłędne pokonanie toru przeszkód może otrzymać 20 pkt., a zespół może 

uzyskać maksymalnie 60 pkt. turniejowych, 

━ popełnione błędy, niewykonanie zadań podczas pokonywania toru, ocenia się punktami 

karnymi odejmowanymi od maksymalnej punktacji; 

c) Samarytanka: 

━ konkurs składa się z dwóch konkurencji: zadania praktycznego i testu wiedzy wchodzącego 

w skład części teoretycznej, 

━ za wykonanie zadania praktycznego, w którym bierze udział cały zespół, dotyczącego 

udzielania pierwszej pomocy, można uzyskać maksymalnie 30 pkt.; 

d) Turystyczne ABC: Turystyczne ABC to praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych 

turyście. Składa się z czterech elementów. W każdej konkurencji biorą udział wszyscy 

członkowie zespołu. 

━ konkurencja nr 1 – Parki narodowe i krajobrazowe województwa pomorskiego 

i dolnośląskiego – test, 

━ konkurencja nr 2 – Rozpoznawanie drzew i tropów zwierząt, 

━ konkurencja nr 3 – Strzelanie z wiatrówki do tarczy, 

━ konkurencja nr 4 – Gra terenowa, 

━ za wykonanie każdego konkursu zespół może uzyskać od 0 do 20 pkt. Maksymalnie 

za Turystyczne ABC zespół może uzyskać 80 pkt.; 

e) Ocena uprawnień i odznak turystycznych PTTK: 

━ ocena uprawnień i odznak turystycznych PTTK odbywa się na zasadach określonych 

w „Warunkach organizacji eliminacji OMTTK PTTK i szczegółowych zasadach 

przeprowadzania konkurencji” według załącznika nr 1 do Regulaminu OMTTK PTTK, 

uczestnik w klasyfikacji zespołowej może uzyskać maksymalnie 10 pkt., a zespół 

maksymalnie 30 pkt. turniejowych, 

━ zespoły chcące uzyskać punkty za tę część Turnieju przedstawiają książeczki i legitymacje 

potwierdzające zdobycie danych odznak i uprawnień. Należy je dostarczyć w dniu otwarcia 

eliminacji Turnieju wraz z wykazem uprawnień i odznak turystycznych PTTK (wzór określa 

załącznik nr 6 do Regulaminu OMTTK PTTK). 

IV. Podsumowanie i ogłoszenie wyników: 

1. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów takiej samej liczby punktów w konkursach (poza 

testami pisemnymi) do punktacji Turnieju dla każdego z tych zespołów przyjmuje się wynik 

średniej arytmetycznej. 

2. Wyniki poszczególnych konkursów oblicza się z dokładnością do 0,1 punktu turniejowego. 



3. Uzyskane przez uczestnika (zespół) oceny w konkursach praktycznych są jawne i ogłaszane przez 

sędziów po ukończeniu konkursu przez uczestnika (zespół). 

4. Ostateczne wyniki poszczególnych konkurencji ogłasza się po ich zakończeniu i sprawdzeniu 

wyników przez sędziego głównego. 

5. O zwycięstwie w turnieju decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach 

turniejowych. 

6. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów o lokacie zespołu 

decyduje kolejność wyników w konkursie krajoznawczym. Jeśli w konkursie krajoznawczym 

zespoły te uzyskały również jednakową liczbę punktów o kolejności zespołu decyduje lokata 

w konkursie Turystyczne ABC. 

V. Uwagi końcowe: 

1. Turniej odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt i we własnym zakresie. 

3. Uczestnicy Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK z opłaconą składką 

są ubezpieczeni od NNW). 

4. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez uczestników Turnieju osobom trzecim 

oraz szkody wyrządzone w obiekcie i urządzeniach użytkowanych w czasie Turnieju. 

5. System nagród i liczbę wyróżnień ustalają organizatorzy. 

6. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorom Turnieju. 

7. Regulamin został przyjęty przez PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku. 

 

 

Komendant Turnieju  

 

Konrad Małkiński 


