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Harmonogram XLVII Finału Centralnego
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

30.05.2019 r. (czwartek)
Dla przyjeżdżających wcześniej i młodzieży lokalnej
• Godz. 12:00 AugustInO – rozpoczęcie imprezy na orientację skierowanej do uczniów
augustowskich szkół i uczestników OMTTK, którzy zgłoszą chęć udziału w imprezie
lub/i szkoleniu dotyczącym InO. Udział w imprezie wiąże się z potrzebą skorzystania
z dodatkowego wstępnego noclegu.
• Nocleg wstępny dla drużyn biorących udział w Finale Centralnym OMTTK przygotowany
zostanie wg zamówień na koszt jednostek delegujących. Zgłoszenia należy dokonać
na karcie zgłoszeniowej OMTTK.
• Biuro imprezy zlokalizowano w Oficerskim Yacht Clubie R. P. Pacific WDW w Augustowie
(nowy hotel). Biuro będzie czynne w czwartek od 12:00 do 20:00.

31.05.2019 r. (piątek)
W godzinach 8:00-12:00
• Wariant 1 – Chętne drużyny wraz z opiekunem (!) mogą wziąć udział w szkoleniu
dotyczącym Imprez na Orientację (zgłoszenia uczestnictwa z podaniem godziny: 8:00
lub 9:00) po szkoleniu start w miejskich etapach AugustInO (pobranie kart startowych
i map od 8:00, powrót do bazy imprezy do 12:00).
• Wariant 2 – Chętne drużyny mogą wziąć udział w zwiedzaniu Augustowa. Przewodnik
oczekiwał będzie na uczestników o godz. 9:00 i 10:00 w biurze imprezy (chęć udziału należy
zgłosić na karcie zgłoszenia)
Drużyny przyjeżdżające 31.05.2019 r.
• Do godz. 13:00 przyjazd drużyn do Augustowa i zakwaterowanie (dostarczenie kart
zespołów i kart ocen uprawnień, odznak turystycznych PTTK).
• Biuro imprezy zlokalizowano w Oficerskim Yacht Clubie Pacific w Augustowie (nowy hotel).
Biuro imprezy będzie czynne od 8:00 do 20:00, rejestracja drużyn w godzinach 8:00-13:00.
Uczestnicy i opiekunowie, zaproszeni goście
12:00-13:00 – obiad w stołówce znajdującej się w ośrodku
13:15-14:15 – otwarcie Turnieju i odprawa techniczna opiekunów drużyn, losowanie numerów
startowych
Uczestnicy
14:30-16:10 – konkurencje turniejowe 1
Testy: krajoznawczy, z wiedzy turystycznej i topograficznej, przepisów ruchu drogowego,
bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania
16:15-20:00 – konkurencje turniejowe 2 (w tym turystyczny marsz na orientację, uczestnicy muszą
posiadać wszystkie niezbędne narzędzia do wykonania konkurencji)
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Opiekunowie i zaproszeni goście
14:15-20:00 – „Niespodzianka turystyczna” (należy zaopatrzyć się w turystyczny strój)
Uczestnicy, opiekunowie i zaproszeni goście
20:00-22:00 – ognisko, odprawa techniczna przed konkurencją samarytanka

01.06.2019 r. (sobota)
Opiekunowie i zaproszeni goście
7:00-7:30 – śniadanie
8:00-20:00 – wycieczka krajoznawcza autokarowa (obowiązuje strój turystyczny), obiad na trasie
Uczestnicy
7:00-7:45 – śniadanie; po śniadaniu uczestnicy zgłaszają się u opiekunów kategorii wiekowych,
zabierają ze sobą wyposażenie niezbędne do wykonania zadań
7:45-8:00 – odprawa techniczna kategorii wiekowych
8:00-12:30 – konkurencje turniejowe 3
Zadania praktyczne: kolarski tor przeszkód, samarytanka, turystyczne ABC, turystyczny marsz na
orientację cd.
12:30-13:30 – obiad
13:35-13:45 – odprawa techniczna kategorii wiekowych
13:50-16:45 – konkurencje turniejowe 4
Ciąg dalszy rozgrywania konkurencji.
17:00-20:00 – niespodzianka
Uczestnicy i opiekunowie
20:00-22:00 – kolacja, wieczór regionalny

02.06.2018 r. (niedziela)
Uczestnicy, opiekunowie i zaproszeni goście
7:30-8:30 – śniadanie, odebranie suchego prowiantu
9:00-11:00 – uroczyste zakończenie Finału, rozstrzygnięcie AugustInO
11:00 – wykwaterowanie i opuszczenie miejsc noclegowych (w przypadku wcześniejszego wyjazdu
należy poinformować organizatorów)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia korekt w programie imprezy.

