XLIV Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK
Finał Centralny, Rybnik 2-5.06.2016r.
Program Finału Centralnego XLIV OMTTK PTTK
Czwartek, 2 czerwca 2016 r.
od godz. 8:00 Możliwość przechowania bagażu w siedzibie Oddziału PTTK w Rybniku,
ul. Piłsudskiego 4, blisko dworca PKP i PKS.
11:00
Zwiedzanie Rybnika z przewodnikiem (dla chętnych) – I grupa, zbiórka przed
siedzibą Oddziału PTTK.
13:00
Zwiedzanie Rybnika z przewodnikiem (dla chętnych) – II grupa, zbiórka przed
siedzibą Oddziału PTTK.
14:00-22:00
Przyjmowanie i rejestracja drużyn w miejscach zakwaterowania (informacja
o miejscu zakwaterowania będzie przesłana opiekunom droga elektroniczną).
16:00
Oficjalne otwarcie Finału Centralnego w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Zespołu „Przygoda”, ul. Świerklańska 42, Rybnik. Czas przejścia z dworca to około
10 minut pieszo. Można podjechać własnym środkiem transportu, jest parking.
17:30
Odprawa techniczna dla opiekunów i uczestników oraz losowanie kolejności startu
w marszach na orientację.
Po odprawie uczestnicy wraz z opiekunami zostaną przewiezieni do miejsc zakwaterowania,
gdzie zjedzą obiadokolację i dopełnią formalności związanych z udziałem w finale centralnym
(złożenie wszystkich wymaganych regulaminem dokumentów).
UWAGA!
Drużyny przyjeżdżające w piątek, rejestrują się w sekretariacie finału, w Szkole Podstawowej nr 19
w Rybniku, ul. Włościańska 39e.

Program Finału Centralnego XLIV OMTTK PTTK, wersja z dnia 23.05.2016 r.

Piątek, 3 czerwca 2016 r.
6:30-7:30
Śniadanie w miejscach zakwaterowania.
7:45
Wyjazd drużyn wraz z opiekunami z miejscach zakwaterowania do Szkoły
Podstawowej nr 19 w Rybniku, gdzie będą rozgrywane wszystkie konkurencje.
Na miejscu opiekunowie przekazują swoje drużyny pod opiekę nauczycieli SP 19
i przesiadają się do autobusu na całodniową wycieczkę krajoznawczą po Ziemi
Pszczyńskiej.
8:30-19:00
Rozgrywanie konkurencji turniejowych. Wszystkie konkurencje zostaną rozegrane
w jeden dzień, w następującej kolejności:
a) Turystyczne ABC (testy drużynowe)
 rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa śląskiego
 znajomość gwary śląskiej
b) Indywidualny test wiedzy
c) Marsze na orientacje (wg wylosowanej kolejności)
d) Samarytanka
e) Turystyczne ABC
 ścianka wspinaczkowa
 gra azymutowa
f) Rowerowy tor przeszkód (w tym naprawa roweru)
19:00
Planowany powrót opiekunów i zakończenie konkurencji turniejowych.
Drużyny wraz z opiekunami zostają przewiezieni do miejsc zakwaterowania
na obiadokolację.

Sobota, 4 czerwca 2016 r.
6:30-7:30
Śniadanie w miejscach zakwaterowania.
7:45
Wyjazd drużyn wraz z opiekunami na całodniową wycieczkę krajoznawczą po Ziemi
Rybnickiej i po Ziemi Tarnogórskiej.
19:00
Powrót do miejsc zakwaterowania.
20:00
W zależności od pogody planowane jest spotkanie wszystkich uczestników przy
ognisku w Ośrodku Stodoły (zapewniony jest dowóz z Hotelu Politański).

Niedziela, 5 czerwca 2016 r.
7:30-8:30
Śniadanie w miejscach zakwaterowania.
do 9:30
Wykwaterowanie.
10:00
Uroczyste zakończenie Finału Centralnego w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Zespołu „Przygoda”, ul. Świerklańska 42 w Rybniku. Zapewniony jest dowóz z miejsc
zakwaterowania. Można podjechać własnym środkiem transportu, jest parking.
Czas przejścia do dworca PKS i PKP to około 10 minut pieszo.
Aktualna wersja programu opublikowana jest na stronie www.mlodziez.pttk.pl
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