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Na podstawie § 9. regulaminu OMTTK PTTK (http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/o-
konkursie/16-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-turystyczno-krajoznawczego-pttk) i § 3. 
załącznika nr 1 do w/w regulaminu – Komisja Młodzieżowa przy Oddziale PTTK w Rybniku określa 
poniżej szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu:  

  
1. Część teoretyczna – test wiedzy – 100 pytań obejmujących zagadnienia: 

a. krajoznawcze – 50 pytań zamkniętych wyboru jednokrotnego, w tym: 
o 30 pytań – województwo śląskie  
o 10 pytań – województwo podkarpackie 
o 10 pytań – kraj    

b. turystyczne – 20 pytań zamkniętych wyboru jednokrotnego  
c. topograficzne – 10 pytań (niezbędne kompas, linijka, ekierka, ołówek), w tym: 

o 5 pytań zamkniętych wyboru jednokrotnego 
o 5 pytań otwartych  

d. związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym – 10 pytań zamkniętych wyboru 
wielokrotnego 

e. z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 10 pytań zamkniętych wyboru wielokrotnego.  
 

2. Część praktyczna: 
a. turystyczny Marsz na Orientację  
b. turystyczne ABC 

o rzut do celu 
o rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa śląskiego   
o piosenka turystyczna  
o pokonanie przeszkody terenowej (ścianka wspinaczkowa)  

c. turystyczny Rower  
o kolarski tor przeszkód 
o nie będzie konkursu naprawy roweru  

d. samarytanka (każda drużyna powinna posiadać własną apteczkę) 
e. ocena uprawnień i odznak turystycznych PTTK. 

 

3. Termin i miejsce rozegrania konkursu:  
22 kwietnia 2017 r. (sobota) godz. 9.00, Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku.  
 

4. Zgłoszenia (wg wzoru zał. 4 do regulaminu OMTTK PTTK) należy przesłać do Oddziału PTTK  
w Rybniku w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.  na adres mejlowy: pttk-rybnik@wp.pl  
Dopuszcza się zgłoszenie przez oddziały dwóch drużyn w każdej kategorii szkół. Obie drużyny  
startują na pełnych prawach tzn. obie mogą zająć miejsca na podium.  

 

5. Wpisowe: 
35 zł od zawodnika, 30 zł w przypadku zawodników członków PTTK (ważną legitymację należy 
okazać organizatorom w dniu Turnieju). Zespoły, które nie uiszczą (w terminie do dnia 19 kwietnia  
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2017 r.) wymaganej opłaty nie będą dopuszczone do eliminacji wojewódzkich.  
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• „ Śląskie – przewodnik pozytywny” – A.Miszta  
• „Województwo śląskie. Przewodnik turystyczny” E.Wieczorek (na płycie CD)  
• mapa administracyjno-turystyczna województwa śląskiego – wyd. BiK 
• mapa administracyjno-turystyczna województwa podkarpackiego – wyd. BiK 
• „Polska niezwykła. Województwo podkarpackie” wyd. Demart 
• "Polska niezwykła. Województwo śląskie i opolskie" wyd. Demart (tylko w zakresie 

województwa śląskiego) 
•  „Kanon krajoznawczy Polski” pod red. W.Łęckiego (http://www.kanon.pttk.pl)  
• miesięcznik „Poznaj swój kraj” (numery z rocznika 2016)  
• www.pttk.pl 
• www.mlodziez.pttk.pl  
• „Terenoznawstwo dla harcerzy” A.Kazanecki   
•  „Encyklopedia pierwszej pomocy” wyd. Bellona  
• „Podręcznik pierwszej pomocy” M.Buchfelder 
• Europejskie Wytyczne Pierwszej Pomocy  
• „ABC bezpiecznego wędrowania” J.Kapuściński, M.Zając  
• „Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty” J.Sledzińska 

(http://www.pttk.pl/publikacje/ww/wybieram_wedrowanie.pdf) 
• www.gopr.pl  
•  „Kodeks drogowy” (w zakresie dotyczącym pieszych, rowerzystów i karty 

motorowerowej) 
• śpiewniki turystyczne (http://teksty.wywrota.pl/piosenki_turystyczne/,  

www.zhp9mdh.republika.pl/turystgl.htm, http://czarnohora.zhr.pl/spiewnik.html) 
• inne źródła podane w komunikacie nr 1 Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG 

PTTK (http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/2017-ustrzyki-
dolne/408-xlv-omttk-pttk-komunikat-organizacyjny-nr-1) 

 
 


