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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  
(w uzupełnieniu komunikatów nr 1i 2) podaje kolejne informacje: 

  
 

1. Termin i miejsce rozegrania konkursu:  
22 kwietnia 2017 r. (sobota) godz. 9.15 (godzinę zmieniono ze względu na dojazd drużyn),  
Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku (dzielnica Kłokocin) ul. Włościańska 39 e. 
Z centrum miasta (z dworca PKP lub PKS) można dojechać autobusem miejskim nr 45 (kierunek 
Kłokocin), który odjeżdża z przystanku obok dworca PKP o godz. 8.45 (przyjazd do Kłokocina  
o godz. 9.10).  
 

2. Program przeprowadzenia konkursu: 
o 9.15-9.40 przyjmowanie drużyn, wpisanie się na listę obecności, sprawdzenie ważności 

legitymacji PTTK (dot. członków Towarzystwa), odebranie kart oceny uprawnień  
i odznak turystycznych PTTK (wraz z książeczkami), odebranie kart zespołu, zebranie 
oświadczeń uczestnika i jego rodziców, losowanie kolejności startu w marszu na 
orientację 

o powołanie Kolegium Odwoławczego, w skład którego wejdą również opiekunowie; po 
jednym z każdej kategorii szkół (losowanie) 

o 10.00-12.00 pisanie testów drużynowo i indywidualnie  
o 12.00-15.30 część praktyczna konkursu (dowolna kolejność podchodzenia do 

poszczególnych konkurencji; kolejność obowiązuje jedynie w turystycznym marszu na 
orientację) 

o każda drużyna posiada własną apteczkę potrzebną do konkurencji samarytanki  
o około godz. 16.00 ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród 
o około godz. 16.30 zakończenie imprezy.  

 

3. Dla zawodników i opiekunów przygotowany będzie posiłek. 
 

4. Regulaminy konkurencji są dostępne na stronie www.rybnik.pttk.pl  
Istotnej zmianie uległa punktacja w rowerowym torze przeszkód (na co pozwala § 12 ust. 4. 
załącznika nr 1 do regulaminu OMTTK PTTK). 
 

5. Uwaga: wobec braku możliwości otrzymania grantu z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach  
nagrody będą symboliczne. Nie ma również możliwości dofinansowania przejazdu drużyn finalistów 
na etap centralny w Ustrzykach Dolnych.  

 
 

 


