Regulamin
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
PTTK
Eliminacje Rejonowe – etap drugi „Siedlce-Strzała”
14 kwietnia 2018 r. (sobota)
Turniej organizowany przy pomocy finansowej Miasta Siedlce

Organizatorzy:

Oddział PTTK “Podlasie” w Siedlcach
Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach

Partnerzy:
Wójt Gminy Siedlce
Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale
Komisja Turystyki Kolarskiej O/ PTTK „Podlasie” w Siedlcach
Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna
SKKT PTTK „Tuptuś” Siedlce-Strzała
Cel Turnieju: poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości
i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego
wypoczynku, propagowanie kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej,
wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa oraz
wyłonienie drużyn z rejonu siedleckiego obejmującego powiaty: siedlecki, sokołowski,
garwoliński, łosicki, siedlecki, na eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK w 2018 r., które odbędą się w Warce w dniach
12-13 maja 2018 r.
Warunki uczestnictwa:
Turniej organizowany jest dla trzech typów szkół:
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
W eliminacjach rejonowych mogą uczestniczyć 3 - osobowe drużyny młodzieżowe wraz
z opiekunem ze szkół, placówek oświatowo - wychowawczych, drużyn harcerskich i klubów
osiedlowych wytypowanych przez szkoły bądź w/w placówki, a także drużyny z kół SKKT
PTTK i Klubów PTTK – po jednej drużynie z koła, klubu, placówki, szkoły.
Turniej organizowany jest zgodnie z zasadami organizacji etapu rejonowego (powiatowego)
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK
zamieszczonym na stronie: www. mlodzież.ptttk.pl
KOMANDOR TURNIEJU
SĘDZIA GŁÓWNY TURNIEJU

Anna Kirchner
Jarosław Głowacki

14.04.2018 r. (sobota)
godz. 800 - 815 przejazd autokarem na trasie Siedlce – Strzała do Zespołu Oświatowo
-Wychowawczego w Strzale, Chodów, ul. Sokołowska 1 (autokar będzie
podstawiony o godz. 745 przy ul. Pułaskiego 2 (vis a vis Centrum Informacji
Turystycznej)

spotkanie w Zespole Oświatowym w Strzale, Chodów, ul. Sokołowska 1
uroczyste otwarcie turnieju
godz. 845 - 945 Konkurencje Turnieju - test wiedzy - pisemny składający się z 55 pytań ,
obejmujący zagadnienia: krajoznawcze (30 pytań z powiatu siedleckiego
i woj. mazowieckiego), turystyczne (10 pytań), topograficzne (5 pytań),
dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym (5 pytań), udzielania
pierwszej pomocy (5 pytań).
Komisja sędziowska: Teresa Korniluk, Anna Kirchner, Dorota Mączka,
Jerzy Chromik, Grażyna Wolińska, Iwona Wysokińska
godz.1000 -1300 Konkurencja InO . Komisja sędziowska Jarosław Głowacki
następnie:
Kolarski tor przeszkód. Sędziowie: Jarosław Wolański, Wojciech
Chwedczuk
Karta do kroniki, odznaki turystyki kwalifikowanej: Sędziowie Barbara
Mileszczyk, Maria Głowacka, Katarzyna Sinkiewicz
00
30
godz.14 -14
Obiad.
godz.143 0-1500 Pogadanka przyrodnicza połączona z quizem – Prezes Koła PKE OM
„ Podlasie” Barbara Mileszczyk
godz. 1500 -1530 Ogłoszenie wyników – wręczenie nagród i dyplomów, zakończenie turnieju.
godz. 1530 -1545 przejazd autokarem do Siedlec, ul. Pułaskiego 2
godz. 820 - 840

Uwaga: Zgłoszenia w terminie do dnia 6.04.2018 r. przyjmuje Oddział PTTK
„Podlasie” w Siedlcach w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Pułaskiego 7, pon.piątek w godz. od 9.00 - 17.00, sobota w godz. 1000-1400
wpisowe w wysokości 6,00 zł od osoby prosimy wpłacać w kasie Biura lub na konto:
BGŻ S.A. Oddział w Siedlcach, Nr konta 14 2030 0045 1110 0000 0044 4210
Dodatkowe punkty za złożenie zweryfikowanych odznak PTTK w książeczkach
turystyki kwalifikowanej i książeczkach krajoznawczych (maksymalnie 10 pkt)
Obowiązuje posiadanie przyborów do pisania, linijki, ołówka, gumki, temperówki,
kątomierza, busoli oraz obuwia sportowego na zmianę.
Polecana literatura:
1) Przewodnik – Siedlce i okolice, dr Dorota Mączka
2) Znajomość tras rowerowych na stronie: turystyka.siedlce.pl
3) Polska ilustrowany przewodnik, Maria i Przemysław Pilch, wyd. MUZA,2007
na eliminacjach wojewódzkich:
4) Kanon Krajoznawczy Polski, Włodzimierz Łęcki, wyd. PTTK „Kraj” Warszawa
2005, wyd. II poprawione i uzupełnione lub www.kanon.pl
5) Polska jest naj …. Joanna Włodarczyk, wyd. ARTI, 2011
6) Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, wyd. PWN
oraz pozycje wymienione w Komunikacie nr 1 XLVI OMTTK na stronie
www.mlodziez.pttk.pl
Regulamin OMTTK dostępny jest w Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach,
ul. Pułaskiego 7, pon. – piątek, w godz. 900 -1700 , soboty w godz. 1000 -1400

