REGULAMIN
Finału Centralnego XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
Turystyczno-Krajoznawczej LZS
pn. „POLSKA – FINLANDIA – UNIA EUROPEJSKA”
pod honorowym patronatem Ambasady Finlandii
Zakopane 8-10 listopada 2019 r.
I. Cel
 rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną, ze szczególnym
uwzględnieniem turystyki górskiej;
 poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych oraz dorobku kulturowego Finlandii;
 upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej;
 propagowanie rozwijania turystycznej współpracy międzynarodowej;
II. Organizatorzy
 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe przy współudziale:
 Komisji Turystyki przy Radzie Głównej KZ LZS,
 Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie.
III. Termin i miejsce Finału Centralnego
Finał odbędzie się w dniach 8 - 10 listopada 2019 r. w Zakopanem.
IV. Zasady uczestnictwa
1. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć mieszkańcy wsi, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży uczącej się, ze szkół wiejskich i małomiasteczkowych.
2. W Finale Centralnym mogą brać udział reprezentacje wojewódzkie bez ograniczeń liczby
uczestników, podzielone na reprezentacje powiatowe lub rodzinne.
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V. Sposób przeprowadzenia Finału Centralnego
Finał centralny obejmuje przeprowadzenie eliminacji i finału ścisłego.
1. Eliminacje:
A. Pisemne obejmujące:
1. Zestaw krajoznawczy
2. Zestaw topograficzny
B. Praktyczne obejmujące:
1. Marsz na orientację
Zestaw krajoznawczy składa się z 60 pytań obejmujących:
a/ wiedzę o Unii Europejskiej (20 pytań);
b/ wiedzę o walorach krajoznawczych Polski i Karpat (20 pytań);
c/ wiedzę o Finlandii, jej historii i walorach turystyczno-krajoznawczych (20 pytań).
Za każdą poprawną odpowiedź – można uzyskać 2 punkty.
Zestaw topograficzny składa się z 10 pytań.
Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 2 punkty.
Eliminacje praktyczne
- Marsz na orientację – planowany na terenie Zakopanego i najbliższej okolicy. Trasa
wyniesie około 10 km. Uczestnik otrzyma kartę startową z opisem punktów, które trzeba
będzie rozpoznać, dojść pieszo (zakaz podjeżdżania) do nich potwierdzając pobyt. Przed
rozpoczęciem marszu podany zostanie czas przejścia. Uczestnik powinien posiadać plan
miasta. Za bezbłędne pokonanie trasy można uzyskać 50 punktów.
2. Finał ścisły:
Do finału ścisłego kwalifikuje się 6 osób z największą liczbą punktów.
W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższej lokacie decydować będzie większa liczba
punktów uzyskana w zestawie krajoznawczym.
W finale każdy zawodnik będzie odpowiadał na 10 pytań (z wylosowanych zestawów),
w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w dogrywce uczestnicy będą odpowiadać
pisemnie na te same pytania.
VI. Klasyfikacje i nagrody
W finale centralnym
będą prowadzone klasyfikacje: indywidualna, powiatowa
i wojewódzka.
Klasyfikacja indywidualna:
W eliminacjach pisemnych i praktycznych uczestnik może zdobyć łącznie 190 punktów.
- 6 najlepszych uczestników (uczestnicy ścisłego finału) otrzymuje nagrody rzeczowe.
Klasyfikacja powiatowa:
- 5 najlepszych reprezentacji powiatowych otrzymuje puchary (wynik powiatu stanowi suma
punktów 3 najlepszych reprezentantów powiatu w rundzie eliminacyjnej do ścisłego finału).
Klasyfikacja wojewódzka:
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- 5 najlepszych reprezentacji wojewódzkich otrzymuje puchary (wynik województwa stanowi
suma punktów reprezentantów 3 najlepszych powiatów).
Wyróżnienie rodzinne:
- najlepsza rodzina otrzymuje wyróżnienie specjalne.
VII. Zgłoszenia
 W załączeniu wzór imiennej listy zgłoszenia ekipy wojewódzkiej do przysłania e-mailem:
na adres: boguslaw.brzozowski@lzs.pl w terminie do 4.11.2019 r.
 W sprawach organizacyjnych i regulaminowych należy kontaktować się z Krajowym
Zrzeszeniem LZS w Warszawie - kol. Bogusław Brzozowski nr tel.: (22) 631-99-19 (20).
VIII. Zasady finansowania
 Koszty organizacyjne Finału Centralnego Olimpiady pokrywają organizatorzy.
 Wszyscy uczestnicy Finału Centralnego opłacają koszt wpisowego w wysokości 30 zł.
Wpłat można dokonać przelewem na konto Krajowego Zrzeszenia LZS: Bank
Millennium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604 (dowód wpłaty - ksero przelewu
należy przywieźć ze sobą) lub gotówką na spotkaniu organizacyjnym w dniu 8.11.2019 r.
 Koszt wyżywienia, zakwaterowania i dojazdu opłacają uczestnicy lub jednostki
delegujące. Organizator nie zabezpiecza miejsc noclegowych i wyżywienia, może
wspomóc wyszukanie bazy pobytowej.
 Każdy uczestnik Finału Centralnego otrzymuje w ramach wpisowego:
- okolicznościowy znaczek
- udział w realizacji programu regulaminowego imprezy
- prawo do ubiegania się o nagrody regulaminowe.
Zabezpieczenie nagród należy do Organizatora.
IX. Postanowienia końcowe
 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.
 Uczestnicy ‐ członkowie LZS są ubezpieczeni od NNW, pozostałe osoby powinny
ubezpieczyć się indywidualnie.
 Interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego.

Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe
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Literatura zalecana
Uczestnicy Olimpiady przygotowują się samodzielnie. Podajemy tytuły niektórych lektur:
1. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski
2. S. Figiel - Pieniny, Podhale, Orawa, Spisz - przewodnik Pascala
3. Polska w Jednym Tomie – Praktyczny Przewodnik Pascala
4. Muzea Polski – St. Lorentz
5. Wydawnictwa dotyczące Unii Europejskiej oraz Finlandii
6. Strony i witryny o tematyce turystycznej i krajoznawczej.
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PROGRAM
Finału Centralnego XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
Turystyczno-Krajoznawczej LZS
pn. „POLSKA – FINLANDIA – UNIA EUROPEJSKA”
pod honorowym patronatem Ambasady Finlandii
Zakopane 8-10 listopada 2019 r.

8 listopada 2019 r. (piątek)
do godz. 15.00
godz. 15.30
godz. 16.00 – 18.00
godz. 19.00

Przyjazd uczestników
Spotkanie organizacyjne - sala konferencyjna
Pensjonatu Adria ul. Grunwaldzka 5, Zakopane
Obiadokolacja
Test pisemny (60 minut) - miejsca zostaną
podane na spotkaniu organizacyjnym

9 listopada 2019 r. (sobota)
godz. 8.00
godz. 9.00 - 13.00

godz. 15.00 - 18.00
godz. 19.00

Śniadanie
Eliminacje praktyczne
 Marsz na orientację (start i meta)
Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
(przy muszli koncertowej)
Obiadokolacja
Finał ścisły Olimpiady - miejsce zostanie podane
na spotkaniu organizacyjnym
Zakończenie Olimpiady

10 listopada 2019 r. (niedziela)
godz. 8.00
godz. 10.00

Śniadanie
Wyjazd uczestników
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Imienna lista zgłoszenia ekipy wojewódzkiej

Województwo ..............................................................................................................
Imię i Nazwisko kierownika ekipy .................................................................................
Numer telefonu kierownika ekipy .................................................................................

L.p.

Imię i nazwisko

Powiat

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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