REGULAMIN FINAŁU CENTRALNEGO
XXXII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY
TURYSTYCZNO‐KRAJOZNAWCZEJ L.Z.S.
p.n. „POLSKA – BENELUX – UNIA EUROPEJSKA”
Zakopane 6‐8 listopada 2015 r.
I/ Cel
 upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej;
 poznanie walorów turystyczno‐krajoznawczych oraz dorobku kulturowego krajów
Beneluxu;
 rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną, ze szczególnym
uwzględnieniem turystyki rowerowej;
 propagowanie rozwijania turystycznej współpracy międzynarodowej;
 kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski;
 promocja regionu Karpat.
II/ Organizatorzy





Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe przy współudziale:
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Komisji Turystyki przy Radzie Głównej KZ LZS,
Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie.

III/ Uczestnicy
1. W Olimpiadzie uczestniczyć mogą mieszkańcy wsi, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży uczącej się, ze szkół wiejskich i małomiasteczkowych.
2. W Finale Centralnym mogą brać udział reprezentacje wojewódzkie w liczbie do 16 osób,
podzielone na 4‐osobowe reprezentacje powiatowe. Większa liczba osób z jednego powiatu
może brać udział w imprezie, o ile mieści się w limicie wojewódzkim.
W sprawach Olimpiady należy się kontaktować z Krajowym Zrzeszeniem LZS w Warszawie,
tel.: (22) 631‐99‐19.
Każdy uczestnik Finału Centralnego powinien wpłacić na miejscu imprezy wpisowe w
wysokości 150 zł. Wpłaty można też dokonać przelewem na konto Krajowego Zrzeszenia LZS
(Bank Millennium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604) i dowód wpłaty (ksero
przelewu) przywieźć ze sobą.
Uczestnik Finału Centralnego otrzymuje w ramach wpisowego:
‐ zakwaterowanie i wyżywienie
‐ okolicznościowy znaczek
‐ prawo do ubiegania się o nagrody regulaminowe.

IV/ Miejsce Finału Centralnego
Finał odbędzie się w Zakopanem. Przyjazd do OW „Panorama”, ul. Wierchowa 6, w dniu
06.11.2015 r. do godz. 11.
V/ Finał Centralny ‐ przeprowadzenie ‐ ocena
Finał obejmuje przeprowadzenie eliminacji:
A ‐ pisemnych obejmujących:
1. Zestaw krajoznawczy
2. Zestaw topograficzny
3. Udzielanie pierwszej pomocy
4. Kreślenie profili terenu i marszrut wg azymutu
B ‐ praktycznych w terenie obejmujących: 1. Rowerowy tor przeszkód
2. Ocena odległości w terenie
Zestaw krajoznawczy składa się z 60 pytań obejmujących:
a/ wiedzę o Unii Europejskiej;
b/ wiedzę o walorach krajoznawczych Polski i Karpat;
c/ wiedzę o krajach Beneluxu, ich historii i walorach turystyczno‐krajoznawczych.
Za każdą poprawną odpowiedź – 2
Zestaw topograficzny składa się z 15 pytań.
Za każdą poprawną odpowiedź w testach krajoznawczych i topograficznych – 2 punkty.
Zestaw udzielania pierwszej pomocy składa się z 4 pytań.
Za każdą poprawną odpowiedź w zestawach udzielania pierwszej pomocy – 5 punktów.
Zestaw kreślenia profili terenu i marszrut wg azymutu składa się z 2 zadań
Za bezbłędne wykonanie 2 zadań – 60 punktów /po 30 pkt. za każde zadanie/
Niezbędne jest posiadanie przyborów do pisania i dowodów tożsamości, a do kreślenia
również busoli i ekierki.
Eliminacje praktyczne
‐ tor przeszkód – rodzaj toru określi organizator ‐ max 50 pkt.
‐ ocena odległości przedmiotów w terenie ‐ max 20 pkt.
W eliminacjach pisemnych i praktycznych uczestnik może zdobyć łącznie 300 pkt. Do finału
ścisłego kwalifikuje się 9 osób z największą liczbą punktów.
W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższej lokacie decydować będzie większa liczba
punktów uzyskana w zestawie krajoznawczym.
Ponadto odbędzie się konkurencja zespołowa – pokonanie trasy turystycznej o dł. ok. 4 km.
Startują drużyny 3‐osobowe reprezentujące województwo. W trakcie konkurencji drużyna
wykonuje zadanie polegające na rozpoznaniu 5 obiektów turystyczno‐krajoznawczych. O
kolejności drużyn decyduje czas pokonania trasy turystycznej, powiększony o karne minuty
doliczane za brak prawidłowych odpowiedzi na zadanie turystyczne. Punktacja – za I miejsce
– 10 pkt., za każde kolejne – o 1 pkt. mniej. Punkty uzyskane w tej konkurencji zaliczane są
do klasyfikacji wojewódzkiej.

VI/ Klasyfikacja i nagrody
Zabezpieczenie nagród należy do Komitetów Organizacyjnych Olimpiady.
Klasyfikacja indywidualna:
‐ 9 najlepszych /uczestnicy ścisłego finału/ otrzymuje nagrody rzeczowe
Klasyfikacja zespołowa:
‐ 3 najlepsze drużyny otrzymują upominki rzeczowe
Klasyfikacja powiatowa:
‐ 10 najlepszych reprezentacji powiatowych otrzymuje puchary /wynik powiatu stanowi
suma
punktów 3 najlepszych reprezentantów powiatu w rundzie eliminacyjnej do ścisłego finału/.
Klasyfikacja wojewódzka:
‐ 6 najlepszych reprezentacji wojewódzkich otrzymuje puchary /wynik województwa stanowi
suma punktów 2 najlepszych powiatów oraz drużyny na trasie turystycznej.
VII/ Postanowienia końcowe
 Koszty organizacyjne Olimpiady pokrywają organizatorzy.
 Uczestnicy Finału Centralnego opłacają koszt wpisowego /koszty dojazdu ‐ jednostki
delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie/.
 Organizatorzy Finału Centralnego nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za wypadki
i szkody wynikłe w czasie trwania imprezy i poza nią, zarówno wobec uczestników, jak
i osób trzecich.
 Organizacje zgłaszające zobowiązane są do ubezpieczenia zgłaszanych przez siebie
uczestników.
 W załączeniu wzór imiennej listy zgłoszenia ekipy wojewódzkiej do przysłania e‐mailem:
na adres: boguslaw.brzozowski@lzs.pl w terminie do 3.11.2015r.
 Interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego.

ORGANIZATORZY
Literatura zalecana
Uczestnicy Olimpiady przygotowują się samodzielnie. Podajemy tytuły niektórych lektur:
1. Słownik geograficzno‐krajoznawczy Polski
2. J.Warszyńska ‐ Geografia turystyczna świata t.I
3. T.Lijewski ‐ Geografia turystyki Polski
4. S. Figiel ‐ Pieniny, Podhale, Spisz ‐ przewodnik Pascala
5. Polska w 1 tomie – przewodnik Pascala
6. Muzea Polski – St. Lorentz
7. Europa Zachodnia, przewodnik – Let`s go
8. Wydawnictwa dotyczące Unii Europejskiej
9. Materiały dotyczące krajów Beneluxu

PROGRAM
FINAŁU CENTRALNEGO XXXII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY
WIEDZY TURYSTYCZNO‐KRAJOZNAWCZEJ L.Z.S.
„POLSKA – BENELUX – UNIA EUROPEJSKA”
ZAKOPANE 06‐08.11.2015 r.

6 listopada 2015 r. /piątek/
do godz. 11.00
godz. 12.30‐16.00
godz. 17.00
godz. 19.00

‐
‐
‐
‐

przyjazd uczestników
start drużyn na trasie turystycznej
obiadokolacja
test pisemny

godz. 12.00

‐
‐
‐

godz. 17.00
godz. 19.00

‐
‐

śniadanie
tor przeszkód
ocena odległości w terenie
program turystyczno‐krajoznawczy wg własnego
projektu
obiadokolacja
ścisły finał Olimpiady

‐
‐

śniadanie
zakończenie Olimpiady i wyjazd uczestników

7 listopada 2015 r. /sobota/
godz. 8.00
godz. 9.00

8 listopada 2015 r. /niedziela/
godz. 8.00
godz. 10.00

Województwo ....................................................................

Imienna lista zgłoszenia ekipy wojewódzkiej
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