REGULAMIN GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK
wraz z komentarzem ułatwiaj cym posługiwanie si nim.
Patrz tak e FAQ dotycz cy GOT




§1
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w 1935 roku Górskiej
Odznaki Turystycznej, zwanej dalej GOT PTTK.
§2
Nadzór nad instytucją GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.
§3
GOT PTTK można zdobywać przez odbycie pieszych wędrówek w górach Polski oraz pasmach górskich
Czech, Słowacji i Ukrainywymienionych w Trasach punktowanych do GOT PTTK,
Pasma te zostały określone w załączniku do regulaminu. Zwraca tu uwagę np. brak tłumnie
odwiedzanego Slovenskeho Raju oraz umieszczenie Gór Lewockich (Levočské vrchy) objętych
niemal w całości poligonem wojskowym.
A oto wykaz tych grup górskich:
Karpaty
Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Kysucké Beskydy, Kysucká Vrchovina, Oravské Beskydy,
Malá Fatra, Oravská Magura, Branisko, Čergov, Chočské Vrchy, Skorušinské Vrchy, Západné Tatry,
Vysoké Tatry, Belianské Tatry, Velká Fatra, Nízké Tatry, Spišská Magura, Levočské vrchy,
Lubovnianská vrchovina, Ondavská Vrchovina, Laborecká vrchovina, Užská hornatina, Vihorlat,
Pieniny, Ondavská vrchovina, Bukovské vrchy, Bieszczady Wschodnie, Czarnohora, Gorgany
Sudety
Lužické hory, Kozákovsky hřbet, Jizerské hory, Krkonoše, Krkonošské podhůři, Sudetské
mezihoři, Orlické hory, Orlické podhůři, Třebovské mezihoři, Zabrežská vrchovina, Králicky
Sněžnik, Rychlebské hory, Hruby Jesenik, Podhůři Hrubého Jeseniku, Nizky Jesenik, Oderské
vrchy
Punktacja GOT dla niektórych zagranicznych grup górskich
przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisy
dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.
Nie jest to wprost powiedziane, ale na podstawie tego punktu można nie uznać punktów
zdobywanych z naruszeniem zasad ochrony przyrody.
§4
1. Ustanawia się cztery kategorie GOT PTTK: popularną, małą, dużą i Za wytrwałość.
2. Odznaki: popularna i Za wytrwałość są jednostopniowe.
3. Odznaki małe i duże mają po trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
§5
Ustala się następujące zasady zdobywania GOT PTTK:
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1. GOT PTTK zdobywa się w kolejności: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża
brązowa, duża srebrna, duża złota.
2. Odznakę Za wytrwałość może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub
dużej złotej.
Oznacza to tyle, że jeżeli uznasz, że nie stać Cię na robienie tras na duże GOT, możesz zdobywać
GOT "Za wytrwałość" już po małej złotej, tyle że musisz "odbębnić" 3 normy więcej
.
3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem stopnia
popularnego i małego brązowego, które mogą być zdobyte w tym samym roku, jeśli zdobywający ukończył
10 lat.
Nie jest powiedziane czy zdobywający ma mieć ukończone 10 lat w momencie zdobywania odznaki
czy w momencie przedkładania do weryfikacji - zatem jest to furtka dla dzieci będących w wieku
bliskim tej granicy.
4. Kolejne wyższe kategorie i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie
następujących latach i można je zdobywać również ratalnie. Ilość lat nie jest ograniczona. Książeczkę GOT
PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki.
Nie ma już żadnych ograniczeń czasu zdobywania GOT, ale należy odznakę zweryfikować po
zdobyciu odpowiedniej ilości punktów. Jeżeli np. odpowiednią ilość punktów uzyskałeś dajmy na
to 3 lata temu i do dzisiaj odznaki nie zweryfikowałeś, wystarczy że w roku bieżącym zdobędziesz 1
punkt aby podciągnąć to pod ratalne zdobywanie odznaki.
§6
GOT PTTK popularną i małą zdobywa się według zasad:
1. Zalicza się 1 punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 m sumy podejść. Jeżeli
wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do GOT PTTK, stanowiących załącznik do niniejszego
regulaminu, to należy stosować punktację przewidzianą w Trasach.
Czyli za 1 km trasy i 200 m podejścia należy policzyć 3 punkty ale w przeciwnym kierunku (tj. przy
zejściu) już tylko 1 punkt.
Większość szlaków krajowych jest wypunktowana w regulaminie - należy korzystać obojętnie - ze
starego albo nowego regulaminu. Punktacja nie uległa zmianie, zmienił się tylko sposób jej
prezentacji.
Punktacja dotycząca Tatr słowackich oraz Gór Choczańskich i Magury Spiskiej
oraz czeskich
Karkonoszy umieszczona jest w tym serwisie, ponadto:
Masyw Ślęży , Góry Izerskie i Góry Stołowe
2. Ustala si nast puj c liczb punktów dla poszczególnych kategorii wiekowych:




Kategoria i stopień GOT
PTTK

Kategorie wieku
I

II

III

IV

8-10 lat

11-15 lat

16-50 lat

powyżej 50 lat i osoby
niepełnosprawne

Popularna

40

50

60

50

Mała brązowa

80

100

120

100

Mała srebrna

-

300

360

300

Mała złota

-

600

720

600

3. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku
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zdobywania jednego stopnia odznaki.
4. Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia
następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy.
Ten punkt wbrew pozorom jest OGRANICZENIEM ogólnej zasady z § 5.3, mówiącej o tym że w
jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień GOT. ZDOBYĆ ale nie ZDOBYWAĆ.
Zatem jeżeli np. masz już popularną a zdobywasz małą brązową i w tym roku uzyskałeś 500
punktów to 120 "pochłania"
mała brązowa, 180 możesz sobie zapisać a conto małej srebrnej (i w roku następnym musisz
uzyskać już tylko 180 punktów) a reszta... przepada.
§7
Poszczególne stopnie GOT PTTK w kategorii dużej zdobywa się przez odbycie dwóch wycieczek
wielodniowych według
poniższych zasad:
1. Trasa powinna prowadzić przez co najmniej 7 punktów pośrednich, dowolnie wybranych z wykazu
znajdującego się w II części Tras punktowanych do GOT PTTK.
Zdobycie dużej GOT wymaga od Ciebie wymyślenia sobie trasy wielodniowej (czyli conajmniej 2
dniowej - piszę to nie bez znaczenia, bowiem zagęszczenie punktów w Beskidzie Śląskim albo
Sądeckim i Gorcach pozwala taką trasę zrobić w 2 - 3 dni) i przejścia w jej trakcie przez 7 punktów
które sobie samemu dobierasz z listy określonej w regulaminie. Ważną zmianą w stosunku do
starego regulaminu jest to że dopuszczalne są nieciągłości trasy zarówno w czasie jak i w
przestrzeni - czyli można sobie podjechać, można sobie zrobić np. kilkudniową przerwę w
wycieczce.
2. Punkty pośrednie mogą być wykorzystane tylko raz przy zdobywaniu wszystkich trzech stopni odznaki w
kategorii dużej.
Punkty wykorzystane w jednej wycieczce na dużą GOT wypadają z gry i nie wracają już do puli. W
następnych wycieczkach nie możesz już ich wykorzystać.
Obecnie zlikwidowano wszystkie ograniczenia istniejące w poprzednim regulaminie. Jedyne
wymogi to: wycieczka wielodniowa (czyli co najmniej 2-dniowa), przejście odpowiedniej ilości
punktów pośrednich i nie powtarzanie tych punktów. W szczególności można zdobyć wszystkie
stopnie dużej GOT w samych Beskidach, ale w samych Sudetach już to nie jest wykonalne
(wyznaczono za mało punktów pośrednich).
W regulaminie z 1999 (starym-nowym) było sporo niejasności jeśli chodzi o punkty pośrednie przykładowo Trzy Kopce - Wiślańskie?, w Grupie Pilska? czy w Grupie Klimczoka? Mi uznano jako
punkty zarówno Trzy Kopce Wiślańskie jak też Trzy Kopce z Grupy Pilska. Obecnie (nowy-nowy
regulamin z września 2000) zdefiniowano że chodzi o Trzy Kopce Wiślańskie. Ale jeśli ktoś robił
trasę przed wrześniem 2000 to śmiało może się upierać przy zaliczeniu każdych z Trzech Kopców.
Analogicznie było z Obidzą w Beskidzie Sądeckim: jest przełęcz nad Kosarzyskami i jest
miejscowość w dolinie Dunajca (teraz już wiadomo że chodzi o przełęcz), podobnie Żuków w
Bieszczadach, który ma co najmniej 8 wierzchołków.
Dopuszczalne jest rozwiązanie następujące: w roku w którym uzyskało się małą złotą, wykonuje się
jedną trasę na dużą brązową a w roku następnym drugą i weryfikuje się dużą brązową - mam to
usankcjonowane pieczęcią weryfikacyjną CRW GOT. Odbywa się to na podstawie § 5.3, który
ogranicza możliwość ZDOBYCIA GOT do jednej w roku, ale nie zabrania ZDOBYWANIA, czego
konsekwencją jest też przenoszenie punktów.
Dużą GOT weryfikuje się WYŁĄCZNIE w Centralnym Referacie weryfikacyjnym GOT w Krakowie
§8
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GOT PTTK w kategorii Za wytrwałość zdobywa się według następujących zasad:
1. Posiadacz dużej złotej odznaki musi spełnić siedmiokrotne, a posiadacz małej złotej dziesięciokrotne
wymogi dla przyznania któregokolwiek stopnia małej lub dużej GOT PTTK.
Znaczy to dokładnie tyle, że aby uzyskać normę na GOT "Za Wytrwałość" należy uzyskać co
najmniej 120 punktów (jest mowa o wymogach na małą bądź dużą GOT więc norma na popularną
nie wchodzi w rachubę). Można oczywiście zdobyć więcej albo zrobić 2 trasy na dużą GOT. Nawet
jeśli zapragniesz robić trasy na duże GOT jako normy "ZW" a to Ci nie wyjdzie, to wystarczy że je
wypunktujesz i będziesz miał minimum 120 punktów. Jeżeli zdobywanie norm "ZW" zaczniesz od
wymogów na dużą GOT to nie znaczy że już tylko tak musisz robić dalej. Możesz w jednym roku
spełnić normę np. na dużą GOT, w roku następnym na dużą złotą a w kolejnym na małą brązową
itd.
2. Spełnienie tych wymogów musi być stwierdzone przez Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w
trybie odrębnej weryfikacji każdej odznaki, przy czym w ciągu jednego roku można spełnić tylko jedną
normę.
Aby zdobyć odznakę "ZW", każdą uzyskaną normę należy oddzielnie zweryfikować. Można to
zrobić TYLKO w Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT ul. Jagiellońska 6/6a 31-010 Kraków.
Wysyłając książeczkę pocztą należy dołączyć opłaconą, zaadresowaną kopertę zwrotną.
4. GOT PTTK Za wytrwałość może być zdobywana tylko jednokrotnie podczas każdego cyklu zdobywania
odznaki.
Oznacza to, że jeżeli już raz zdobędziesz GOT "ZW" (czyli wypełnisz 7 lub 10 norm) i chcesz
zdobywać coś więcej, to musisz rozpocząć zabawę od początku czyli od GOT popularnej

.

§9
1. Do potwierdzania i weryfikacji książeczek GOT PTTK uprawnieni są w zakresie posiadanych uprawnień
wyłącznie przodownicy turystyki górskiej PTTK mianowani przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK
według odrębnego regulaminu.
2. Uprawnienia przodownika turystyki górskiej nadaje się na następujące grupy górskie: Tatry i Podtatrze,
Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety, Góry Świętokrzyskie.
3. Do potwierdzania punktów zdobytych w pasmach górskich Czech, Słowacji i Ukrainy, o których mowa w
§ 3 niniejszego regulaminu, uprawnieni są przodownicy turystyki górskiej posiadający uprawnienia na
odpowiednie grupy górskie po stronie polskiej.
4. O uprawnienia przodownika turystyki górskiej może się ubiegać posiadacz co najmniej małej złotej GOT
PTTK.
Oprócz tego należy spełnić kilka innych wymogów określonych w regulaminie i zdać egzamin przed
regionalną komisją egzaminacyjną. O szczegóły pytaj w najbliższym Terenowym Referacie
Weryfikacyjnym - na pewno zostaniesz gdzieś skierowany. Jeżeli nic się tam nie dowiesz, pytaj w
COTG w Krakowie (0-12) 422-28-40, 422-79-17 w obu przypadkach wewn. 14 (Andrzej Matuszczyk)

.

Obecnie KAŻDY posiadacz małej złotej może przystąpić do egzaminów, nie ma już ograniczenia że
dotyczy to tylko studentów a osoby pracujące muszą mieć dużą brązową.
§ 10
1. Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i potwierdzonej przez przodownika turystyki
górskiej PTTK
książeczki GOT PTTK.
Jeśli nie masz książeczki potwierdzonej przez przodownika, nie przejmuj się tym, idź prosto do
najbliższego TRW tam znajdziesz przodowników którzy Ci wszystko potwierdzą.
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2. Wzór książeczki określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze książeczki i
regulaminu GOT zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK.
§ 11
Książeczkę GOT PTTK należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:
1. W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce potwierdzenia przejścia, pieczątką dowolnej instytucji
zawierającą nazwę miejscowości lub podpisem przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika
górskiego uczestniczącego w wycieczce.
Ciekawostką jest że wyeliminowano tu przewodników świętokrzyskich, będących przewodnikami
terenowymi a nie górskimi.
Potwierdzenie pieczątką nie jest konieczne, jeśli przodownik lub przewodnik uczestniczy w wycieczce.
Przodownicy turystyki górskiej PTTK są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.
Tak naprawdę to nic się nie stanie jeżeli nie będziesz miał żadnych potwierdzeń z trasy,
najważniejsze jest bowiem potwierdzenie przodownika, który może potwierdzić wszystko w ramach
swoich uprawnień, bez względu na to czy masz pieczątki w książeczce GOT czy nie. Jeżeli nie
wzbudzisz zaufania spodziewaj się pytania: "A Bartne to góra czy jezioro?" - przodownik bowiem
może chcieć się upewnić czy na pewno byłeś tam gdzie napisałeś - zdarza się to jednak raczej
rzadko.
2. Wycieczki należy wpisać zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu i przedłożyć przodownikowi turystyki
górskiej PTTK do potwierdzenia. Przebieg wycieczki nie ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK
należy wpisać podając dokładnie trasę, odległość w km i sumę podejść w pełnych setkach metrów. Przy
ubieganiu się o dużą GOT PTTK trasę wycieczki należy wpisać podkreślając punkty pośrednie.
Jeżeli punktujesz trasę manualnie, idąc do TRW weź ze sobą mapę dotyczącą tego regionu, będzie
to pomocne w sprawdzeniu czy dobrze to zrobiłeś.
3. Wycieczki, odbywane w pasmach górskich Czech, Słowacji i Ukrainy, o których mowa w § 3, należy
punktować według zasad określonych w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.
Albo skorzystać ze starych regulaminów (lata 70-te) gdzie Tatry słowackie, Magura Spiska, Góry
Choczańskie i Karkonosze były wypunktowane. Ponadto w 1991 ukazała się następująca pozycja:
Marek Staffa, Sudety czeskie - szlaki znakowane, Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 1991, gdzie
wypunktowane są szlaki znakowane czeskiej strony Sudetów
.
A Tatry Słowackie, Magurę Spiską, Góry Choczańskie oraz czeskie Karkonosze znajdziesz
wypunktowane tu! Ponadto: Masyw Ślęży , Góry Izerskie i Góry Stołowe oraz Sudety Czeskie
4. Przodownik sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki oraz potwierdza to swoim
podpisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru legitymacji przodownika.
5. Przodownik jest uprawniony do potwierdzania odbycia wycieczek:
w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne grupy górskie, nawet jeśli nie był obecny na
wycieczce;
poza zakresem swych uprawnień, jeśli sam brał udział w wycieczce.
§ 12
Ubiegający się o GOT PTTK popularną i małą przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu
terenowemu referatowi weryfikacyjnemu odznaki (TRW GOT PTTK), zaś ubiegający się o GOT dużą i Za
wytrwałość, Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT (CRW GOT PTTK) w Krakowie.
Adres CRW w komentarzu po § 8.2 .
Do książeczki należy załączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki.
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Najlepiej odbić na xero strony książeczki gdzie stwierdzono przyznanie małej złotej, ewentualnie
poprosić o potwierdzenie tej kopii w dowolnym TRW. Wysyłając do weryfikacji wyższe stopnie
dużej GOT nie trzeba już tego załączać, bowiem w CRW jest kartoteka wszystkich zdobytych
dużych odznak.
Książeczka winna być złożona do weryfikacji najdalej do 31 stycznia następnego roku po roku, w którym
uzyskało się normę na dany stopień odznaki. Referaty weryfikacyjne pobierają opłatę za weryfikację w
ustalonej przez KTG ZG PTTK wysokości.
Realnie można próbować weryfikować odznakę jeszcze w początkach lutego.
Opłaty nie są obligatoryjne i jedne TRW je pobierają a inne nie. Np. w TRW Oddziału Stołecznego w
W-wie opłata wynosi 2 zł od pracujących i 1 zł od uczących się.
TRW przy Oddziale
Międzyuczelnianym w Warszawie nie pobiera żadnych opłat.
§ 13
1. Zweryfikowana książeczka GOT PTTK jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia
do jej nabycia i noszenia.
2. Odznaki nabywa się w placówkach PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK,
natomiast odznakę Za wytrwałość w miejscu wskazanym przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.
Wykupienie odznaki placówka PTTK potwierdza pieczęcią w książeczce.
Przepis ten trąca PRL-em i praktycznie jest nieegzekwowany. Odznaki można wykupić w oddziałach
PTTK, w niektórych Terenowych Referatach Weryfikacyjnych i oczywiście w
COTG w Krakowie .
§ 14
Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej
ZG PTTK.
§ 15
Regulamin niniejszy, uchwalony na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 9 stycznia 1999
r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1999 r., wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniu 9
października 1999 r.

Wykaz punktów po rednich dla wycieczek wielodniowych na du e stopnie GOT:


Beskidy Zachodnie
Grupy: BZ.01 - 04, BZ.07, BZ.10
Soszów Wielki (866), Orłowa (766), Kotarz (965), Trzy Kopce Wiślańskie (810), Smerekowiec (882),
Skrzyczne (1257), Klimczok (1117), Wielka Zabawa (824), Magura p. Wielką Raczą (1067), Krawców
Wierch (1064), Romanka (1366), Pilsko szczyt polski (1540), Jałowiec (1111), Babia Góra (1725), Hala
Krupowa (1152), Żeleźnica (912), Pająków Wierch (935), Magurka Wilkowicka (909), Hrobacza Łąka (828),
Łamana Skała (929), Babica (727), Polana Gronie (809), Draboż (435), Bukowiec nad Rudnikiem (Lisia
Góra 438), Paprotna (450)
Grupy: BZ.05 - 06, BZ.08, BZ.09, BZ.11
Łysina (891), Działek (600), Ćwilin (1072), Śnieżnica (1007), Kudłoń (1276), Gorc (1228), Turbacz (1310),
Modyń (1029), Lubań (1211), Kamionna (802), Kostrza (730), Kobyła (609), Sałasz (909), Szafranówka
(742), Wysokie Skałki (1050), Dzwonkówka (983), Radziejowa (1262), Obidza (930), Malnik (726), Dubne
(904)
Beskidy Wschodnie
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Grupy: BW.01, BW.03-05
Lackowa (997), Sucha Homola (706), Magura Małastowska (813), Bartne, Jaworzyna Konieczniańska
(881), Magura Wątkowska (842), Nad Tysowym (713), Krempna, Polany k. Krempnej, Piotruś (728),
Kamień nad Jaśliskami (831), Danawa (841), Tokarnia (778), Brzanka (536), Gilowa Góra (506), Liwocz
(561), Klonowa Góra (525), Wilcze (510), Kopacz (536), Wroczeń (497)
Grupy: BW.02, BW.06
Rydoszowa (885), Hyrlata (1103), Suliła (759), Durna (979), Chryszczata (998), Okrąglik (1101), Krysowa
(840), Rabia Skała (1199), Połonina Wetlińska (1255), Połonina Caryńska (1297), Tarnica (1348), Łopiennik
(1069), Markowska (748), Hulskie (846), Żuków (724), Orli Kamień (518), Suchy Obycz (618), Truszowskie
(677), Kopystańka (541).
Sudety
Grupy: S.01 - 10, S.19
Grodziszcze (429), zamek Gryf, zamek Czocha, Grodziec (389), Ostrzyca (501), Rosocha (464), Jezioro
Modre (schr. "Perła Zachodu"), zamek Chojnik (627), Śnieżka (1603), Przełęcz Okraj (1046), Okole (721),
Różanka (628), Skalnik (945), Zadzierna (724), Lesista Wielka (853), Przełęcz Trzech Dolin (schr.
"Andrzejówka" 810), Trójgarb (778), zamek Książ, Góra św. Jerzego (353)
Grupy: S.11 - 21, bez S.19
Ślęża (719), Włodarz (811), Przełęcz Jugowska (805), Wilczak (637), Ptasznik (719), Góra św. Anny (647),
Sowie Skały (730), Błędne Skały (851), Grodziec (803), Zieleniec, Łomnicka Równia (850), Jagodna (977),
Hala pod Śnieżnikiem (1200), Czarna Góra (1205), Przełęcz Płoszczyna (817), Czernica (1083),
Borówkowa (900), Biskupia Kopa (890), Wzgórze Klasztorne (316), Kozie Chrzepty (492), Gromnik (393),
Uroczysko pod Czechami (318)

FAQ (czyli najcz ciej zadawane pytania)
dotycz ce Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK


Ogólne
Czy warto i jak wyrobić sobie książeczkę GOT?
Takie pytanie padło kiedyś na pl.rec.gory. Na "czy warto?" było sporo odpowiedzi które mniej więcej można
streścić następująco: dla większości GOTołapów jest to forma pamiątki i archiwum po którym mogą dojść
gdzie i kiedy byli. Padła nawet odpowiedź że dzięki temu ktoś wie gdzie i kiedy był po raz pierwszy na
wycieczce w górach. Niebagatelne znaczenie ma GOT w przypadku dzieci - jest to bowiem dla nich duży
czynnik motywujący do chodzenia po górach a w konsekwencji do propagowania krajoznawstwa.
Na drugą część pytania odpowiedź jest bardzo prosta - po prostu trzeba ją sobie kupić i potem wypełniać w
miarę odbywania kolejnych wycieczek. Książeczkę GOT na ogół można kupić w schroniskach (nie zawsze),
Oddziałach PTTK (też nie zawsze). Jedynym pewnym miejscem jest COTG ul. Jagiellońska 6/6a 31-010
Kraków. Można zamówić za zaliczeniem pocztowym. W Warszawie najpewniejszym miejscem jest Oddział
PTTK "Mazowsze" w Warszawie 00-589 Warszawa ul. Litewska 11/13 tel.(0-22) 629-39-47 629-44-31, fax
627-13-38 e-mail: pttkwawa@botar.com.pl; www.pttk.com.pl
Czy muszę należeć do PTTK żeby móc zdobywać GOT?
NIE. Nie ma takiego wymogu. Jednak pamiętaj że chcąc zostać przodownikiem turystyki górskiej musisz się
wykazać 4-letnim stażem w PTTK.
Czy mogę zdobywać GOT w zimie?
TAK. Obecnie nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Nie istnieją już żadne "okresy zakazane".
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Czy mogę zrobić np. 100 punktów GOT jednego dnia?
TAK. Nie ma już ograniczenia dziennej ilości zdobywanych punktów.
Czy 8 letnie dziecko może zdobyć w jednym sezonie popularną i brązową GOT?
NIE. Musi mieć skończone 10 lat. Tak samo dopiero po skończeniu 10 lat może zdobyć małą srebrną.
Czy mogę używać starego wykazu tras punktowanych?
TAK.
Jak potwierdzić, ze daną trasę zaliczyłem jednego dnia, a nie np. w odstępie tygodnia różnymi
szlakami doszedłem do punktów A i B?
Po prostu wpisać je do książeczki GOT. Jeżeli nie masz tzw. potwierdzeń z trasy - tj. pieczątek ze
schronisk etc. to po prostu wpisz na słowo honoru i niczym się nie przejmuj. Jeżeli nie wzbudzisz zaufania
spodziewaj się pytania: "A Bartne to góra czy jezioro?" - przodownik bowiem może chcieć się upewnić czy
na pewno byłeś tam gdzie napisałeś - zdarza się to jednak raczej rzadko.
Po górskich wycieczkach (przechadzkach) z córką nazbierało się w jej książeczce GOT parę
potwierdzeń. Jako, że sprawę pieczętowania traktowaliśmy jako dodatkowa frajdę, pojawiło się
parę problemików: - nie ze wszystkich jej "wypraw" mamy potwierdzenia (przed nabyciem
książeczki wbijała sobie pieczątki na mapy i przewodniki), czy wpisane będą uznane?
TAK - patrz wyżej.
Czy syn (12,5 roku), który przeszedł w tym roku spory kawałek Orlej Perci i np. był na Siwym
Wierchu w Tatrach Zachodnich będzie to sobie mógł zaliczyć do srebrnej GOT?
TAK. Obecne nie ma już żadnych ograniczeń jeśli chodzi o zdobywanie GOT w Tatrach.
A co ze Słowackim Rajem, gdzie byliśmy na kilku dłuższych wycieczkach?
Tu niestety jest problem, bowiem Słowacki Raj nie jest umieszczony na liście zagranicznych grup górskich,
w których można zdobywać GOT.
Co może zdobywać drugi syn (8 lat), który był na tych samych wycieczkach?
Może wszystko to samo co starszy, z zastrzeżeniem że nie może w jednym roku zdobyć popularnej i małej
brązowej no i że małą srebrną może zdobyć dopiero po skończeniu 10 roku życia.
A co z trasami nieznakowanymi (a wręcz zamkniętymi) w Tatrach Słowackich? Byliśmy np. na
Osobitej.
Tu jest kolejny problem, bowiem w § 3 jest mowa że "GOT PTTK można zdobywać [...] przestrzegając
przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych" zatem punkty wychodzone z naruszeniem
przepisów dotyczących ochrony przyrody NIE MOGĄ BYĆ UZNANE. Przy czym nie ma znaczenia czy
chodzi tu o Tatry słowackie czy polskie. To samo dotyczy tras wypunktowanych do GOT w nowym
regulaminie a przebiegających np w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
Co mam zrobić gdy moje dzieci (4, 6 lat) maja już punkty na małą brązową. Oczywiście odznaki
mają pod lipną datą urodzenia (ale czy tak ma być)?
Tak oczywiście ma nie być. IMHO ograniczenia wiekowe są bez sensu, ale na zadane pytanie odpowiedź
jest niestety jedna: NIC NIE MOŻNA ZROBIĆ. Jedyne co pozostaje, to zdobywanieSiedmiomilowych Butów
- dotyczy dzieci nie starczych niż 8 lat.
Mam pytanie: czy gdzieś w internecie jest punktacja do GOT?
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TAK. Ale tylko we fragmentach: Tatry Słowackie, Magura Spiska, Góry Choczańskie, czeskie Karkonosze,
Masyw Ślęży, Góry Izerskie i Góry Stołowe.
A propos nowego regulaminu - czy ktoś wie, jak się teraz wypełnia książeczki GOT? Po rozmowie z
kilkoma przodownikami jestem trochę zniechęcony. Każdy wie co innego, a już na pewno to że nic
nie wiadomo do końca .
Już wiadomo (podaję za przykładem z Regulaminu GOT 2000):

Data
odbycia
wycieczki

Trasa wycieczki

Numer grupy
górskiej wg
Reg GOT

Ilość
punktów wg
reg. GOT

"Roma" - Polana
Strążyska

T.02

4

Polana Strążyska Przełęcz w Grzybowcu

T.02

4

Przełęcz w Grzybowcu Wielka Polana

T.02

1

Wielka Polana - Gronik

T.02

3

Czernica - Chrośnickie
Kopy

S.06

7

Chrośnickie Kopy Przełęcz Chrośnicka 1,2
km

S.06

1

Przełęcz Chrośnicka Leśnica

S.06

3

S.06

2

Czy
Podpis i
przodowni
numer
k był
legitymacji
obecny? przodownika
turystyki
górskiej

4,2 km + 320 m

1,6 km + 120 m
Leśnica - Przełęcz
Chrośnicka
1,6 km
Pamiętajmy o sumowaniu punktów pod koniec każdej strony i "przenoszeniu" ich na następną.
Jak wypełnić książeczkę GOT w przypadku przenoszenia punktów na następną odznakę?
Ciężko wyczuć ;-) Ale IMHO najczytelniejszym rozwiązaniem jest wpisanie wymaganego limitu punktowego
na odznakę zdobywaną w danym roku, następnie zaniesienie jej do weryfikacji a potem dopisanie punktów
wyrobionych a conto następnej odznaki. Ewentualnie rozdzielenie w książeczce GOT tego co się tyczy
jednej odznaki od następnej.
Czy wg nowego regulaminu można zrobić taka operacje: - w 2000 roku zdobyć złotą (planowane ok.
połowa lipca, może sierpień) - oraz mieć zaliczone cokolwiek na dużą brązową (np. jedna długą
wycieczkę)
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TAK.
wg par 5 ust. 3 "W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem
stopnia popularnego i małego brązowego" czyli zdobyć ale nie ZDOBYWAĆ zatem w jednym roku można
zdobywać punkty bądź normy na kilka odznak, ale do weryfikacji za ten rok można przedłożyć tylko jedna!
§6
GOT PTTK popularną i małą zdobywa się według zasad: [...] 4. Nadwyżkę punktów zdobytych w danym
roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż
50% tej normy. dotyczy to TYLKO popularnej i malej, ale wbrew pozorom w świetle par. 5 jest to
ograniczenie dotyczące TYLKO popularnej i malej a nie dotyczącej dużej GOT. Tym samym jeśli zdobędzie
się w jednym roku (załóżmy 1999) normę na małą złotą i na dużą brązową to do końca stycznia 2000
można zweryfikować małą złotą za 1999 a potem (tj. po 31.01.2000) dużą brązową za rok 2000. Ale
następną odznakę można zweryfikować dopiero po 31.01.2001.
Zabrałem się w końcu za liczenie punktów za zaległe lata. I tu chodzi mi o sprecyzowanie od kiedy
do kiedy obowiązywały poszczególne regulaminy. Mam regulaminy:
1). Wydrukowany w 1985:-) Był ważny jeszcze w 88r.
2). wydrukowany w 99r. Jest ważny od 1.II.99
Kiedy wprowadzono sposób rozliczenia punktów wg regulaminu nr 2 Być może wzór z 85 roku
obowiązywał aż do 99. Dla niepamietających 85 roku przypomnę, ze np. wycieczka z Wetliny na
Smerek nosiła numer 5041. Obecnie jest to chyba Wetlina-BW.02.40. Ochydztwo. Kiedy nastąpiła ta
zmiana sposobu rozpisywania????
No więc po kolei... W tym pytaniu wystąpiło pomieszanie z poplątaniem. Zmiana regulaminu nastąpiła z
dniem 1.02.1999. Zmieniły się niektóre zasady zdobywania GOT (generalnie je zliberalizowano), natomiast
sama punktacja nie uległa zmianie, nie ma więc znaczenia według którego regulaminu punktujesz. Zmienił
się tylko sposób zaprezentowania punktacji tras. Jeśli Ci wygodniej punktować na podstawie tego z 1985 to
proszę bardzo. Jeśli wolisz któryś z tych nowych tj. z 1999 lub 2000 to też proszę bardzo. Możesz
korzystać z dwóch naraz - zdarza się że w tych nowych niektóre trasy nie są ujęte, są za to w starych
regulaminach. Jeśli chodzi o rozpisywanie numerów tras to nastąpiło znaczne uproszczenie - nie musisz
podawać juz numeru każdego odcinka np 5041 lecz tylko numer gupy górskiej w tym wypadku BW.02.
Wspomniany przez Ciebie opis trasy "Wetlina-BW.02.40" jest nieporozumieniem. Patrz wzór wypełniania
książeczki GOT.
Kwestia ważności nowego regulaminu. W jednym z oddziałów PTTK zostałem poinformowany, ze
będzie on obowiązujący od przyszłego roku, w nim pisze, ze jest ważny od chyba lutego br.
(PYTANIE ZADANE W 1999 ROKU przyp. TD). Jest to istotne ze względu na wiek: w starym 10 lat,
nowym 8 do ubiegania się o popularna. Czy oddając do weryfikacji można pozostawić punktowanie
tras nie ujętych w wykazie wycieczek weryfikującemu? W razie trudności z GOT czy problemem jest
inna, z tego co gdzieś wyszukałem dla dzieci jest chyba odznaka Siedmiomilowe buty Za wszelkie
info - dzięki. Sprawa jest dla mnie istotna, naopowiadałem Malej o odznakach i nie chciałbym by z
powodu mojego błędu
czuła się zawiedziona bo ochoczo towarzyszy mi nieraz na szlakach
.
Nowy regulamin wszedł w życie 1 lutego 1999 roku. Jeśli chodzi o pozostawienie tras weryfikującemu - to
jeśli sobie nie dajesz z tym rady sam to oczywiście, przy czym najlepiej jakbyś zabrał ze sobą do TRW
mapy tego terenu - będzie to pomocne weryfikującemu. W kwestii odznak dziecięcych patrz tu.

Du a GOT


Co mam zrobić żeby zdobyć dużą GOT?
Żeby zdobywać dużą GOT, musisz najpierw mieć zdobytą małą złotą GOT. Zdobywanie dużej GOT polega
na odbywaniu samodzielnie ułożonych tras, które muszą spełnić kilka warunków: na każdy stopień dużej
GOT należy odbyć 2 wycieczki wielodniowe (czyli conajmniej 2 dniowe), trasa każdej wycieczki musi
przebiegać przez 7 punktów pośrednich określonych w regulaminie (patrz Regulamin GOT wraz z
komentarzem ). Punkty które raz wykorzystasz, nie mogą być wykorzystane ponownie. W stosunku do
poprzedniego regulaminu zaszło kilka istotnych zmian, mianowicie nie trzeba
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już wychadzać punktów w Tatrach i Górach Świętokrzyskich, trasa na dużą GOT może zaczynać i kończyć
się w dowolnym miejscu - nie ma wymogu że musi się odbywać w ramach jednej grupy górskiej, można
także powtarzać zdobywanie dużej GOT na jednym obszarze górskim - byle tylko wykorzystać inne punkty
pośrednie. Zlikwidowano zapis o zakazie podjeżdżania na trasie i o zakazie przerywania trasy na więcej niż
48 godzin. Mówiąc krótko nieciągłości w czasie i w przestrzeni są akceptowane!
Gdzie są określone punkty początkowe i końcowe na dużą GOT?
NIGDZIE. Trasę na dużą GOT możesz zacząć i skończyć w dowolnym miejscu. W starym - nowym
regulaminie (tym z 1999) wymieniono punkty początkowe i końcowe jednak nie miały one żadnego
zastosowania.
Czy należy wyrabiać punkty w Tatrach i Górach Świętokrzyskich na dużą GOT?
Już nie trzeba (w starym regulaminie trzeba było wychodzić odpowiednie ilosci punktów), ale teraz nie ma
nawet możliwości zdobywania dużej GOT w Tatrach i Górach Świętokrzyskich. IMHO powinna być mo
żliwość zrobienia w każdej z tych grup po jednej trasie spełniającej wymogi na dużą GOT.
Które: Trzy Kopce, Obidza, Żuków są punktami pośrednimi na dużą GOT?
Jeśli zdobywałeś dużą GOT przed wrześniem 2000 to mogły być każde z nich a więc Trzy Kopce
Wiślańskie, Trzy Kopce w Grupie Klimczoka i Trzy Kopce w Grupie Pilska; Obidza zarówno wieś w dolinie
Dunajca jak też przełęcz nad Kosarzyskami; Żuków - każdy z wierzchołków tego pasma. Przy czym
uznawane jest użycie np. 2 razy Trzech Kopców (byle nie tych samych).
W nowym - nowym regulaminie (z września 2000) sprecyzowano że chodzi o Trzy Kopce Wiślańskie,
Obidzę - przełęcz nad Kosarzyskami i Żuków 724.
Czy trasa na dużą GOT musi być 7-dniowa?
NIE. Musi być wielodniowa - czyli conajmniej 2 dniowa.
Czy trasa na dużą GOT może być przerywana
TAK. Dopuszczalne są nieciągłości zarówno w czasie jak i przestrzeni.
Jak wypełnić książeczkę w przypadku zdobywania dużych GOT?
Przykład wypełnienia książeczki z autentyczną ("przyklepaną" przez CRW) trasą na dużą GOT:
Trasa wycieczki
Myślenice - Myślenice Zarabie [...] Chełm - Działek - Pcim
Przeł. Gruszowiec - schr. Śnieżnica - Kasina Wielka - Lubogoszcz - Lubogoszcz Zachodni - Mszana Dolna
Schr. Śnieżnica - Gruszowiec - Ćwilin- Czarny Dział - Mszana Dolna
Schr. Śnieżnica - Śnieżnica -Gruszowiec
Limanowa - Jabłoniec - Limanowa
Przełęcz Przysłop - Gorc Troszacki - Kudłoń - Lubomierz
Łososina Górna - Dzielec - Sarczyn - Sałasz - Limanowa
Palenica - Szafranówka - Durbaszka - Wysokie Skałki (Wysoka) - Wąwóz Homole - Jaworki
Punkty pośrednie:
Działek
Ćwilin
Śnieżnica
Kudłoń
Sałasz
Szafranówka
Wysokie Skałki (Wysoka)

GOT zagranic
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Czy mogę zdobywać GOT w Slovenským Raju, Dolomitach, Karpatach Rumuńskich etc?
NIE.
Możliwości zdobywania GOT zagranicą ograniczone są do następujących grup górskich:
Karpaty
Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Kysucké Beskydy, Kysucká Vrchovina, Oravské Beskydy, Malá
Fatra, Oravská Magura, Branisko, Čergov, Chočské Vrchy, Skorušinské Vrchy, Západné Tatry, Vysoké
Tatry, Belianské Tatry, Velká Fatra, Nízké Tatry, Spišská Magura, Levočské vrchy, Lubovnianská
vrchovina, Ondavská Vrchovina, Laborecká vrchovina, Užská hornatina, Vihorlat, Pieniny, Ondavská
vrchovina, Bukovské vrchy, Bieszczady Wschodnie, Czarnohora, Gorgany.
Sudety
Lužické hory, Kozákovsky hřbet, Jizerské hory, Krkonoše, Krkonošské podhůři, Sudetské mezihoři, Orlické
hory, Orlické podhůři, Třebovské mezihoři, Zabrežská vrchovina, Králicky Sněžnik, Rychlebské hory,
Hruby Jesenik, Podhůři Hrubého Jeseniku, Nizky Jesenik, Oderské vrchy
Właśnie dostałem książkę z punktacja GOT'u. jest tam napisane, ze punktowane są także trasy
przygraniczne (m.in. Tatry słowackie, a nawet Gorgany i Czarnohora) mam pytanie: czy ktoś zna
szczegóły tej punktacji?
TAK, ale tylko dla niektórych rejonów: Tatry Słowackie, Magura Spiska, Góry Choczańskie, czeskie
Karkonosze, Beskid Śląsko-Morawski, Magura Orawska, Masyw Ślęży, Góry Izerskie i Góry Stołowe
Czy słowackie szlaki górskie można wliczyć do punktacji GOT? Jeżeli tak, to jakie i skąd wziąć
regulamin-punktację dla nich
TAK ale nie wszystkie patrz na wykaz powyżej. Część tras jest wypunktowana: Tatry Słowackie, Magura
Spiska, Góry Choczańskie, Beskid Śląsko-Morawski, Magura Orawska

GOT Za Wytrwało
Na czym polega zdobywanie GOT Za Wytrwałość?
Zdobywać GOT ZW możesz w dwóch przypadkach: jeżeli zdobyłeś dużą złotą GOT lub jeżeli zdobyłeś
małą złotą GOT. W pierwszym przypadku musisz 7 siedem razy (w drugim 10 razy) wymogi dla przyznania
któregokolwiek stopnia małej lub dużej GOT. Znaczy to tyle że aby uzyskać jedną tzw. normę na GOT ZW
wystarczy że zdobędziesz punkty wymagane na małą brązową. Jeżeli chcesz spełniać wyższe wymagania
np zrobić trasę na dużą GOT to też możesz. Nawet jeśli zapragniesz robić trasy na duże GOT jako normy
"ZW" a to Ci nie wyjdzie, to wystarczy że je wypunktujesz i będziesz miał minimum 120 punktów (czyli
wymóg na małą brązową). Jeżeli zdobywanie norm "ZW" zaczniesz od wymogów na dużą GOT to nie
znaczy że już tylko tak musisz robić dalej. Możesz w jednym roku spełnić normę np. na dużą GOT, w roku
następnym na dużą złotą a w kolejnym na małą brązową albo dowolny inny stopień GOT (oprócz
popularnej) itd.

Przodownicy
A co to jest przodownik i do czego służy?
Przodownik turystyki górskiej albo bardziej skrótowo (chociaż nieformalnie) Przodownik GOT to taki
człowiek namaszczony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK, który ma prawo potwierdzać Ci odbycie
wycieczek do GOT.
Co mi daje zostanie przodownikiem turystyki górskiej?
Ostatnio (listopad 2001) zaszły dosyc istotne zmiany, podnoszące rangę przodowników - mianowicie na
mocy Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001 (Dz. U. 135/2001 poz. 1516) przodownicy są
dopuszczeni do prowadzenia i pełnienia funkcji kierowników wycieczek szkolnych. Ponadto podstawową
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WYMIERNĄ korzyścią jest możliwość korzystania z 30% zniżek w obiektach PTTK. Poza tym stajesz się
wtedy tzw. kadrą programową PTTK, dostajesz "blachę" przodownicką i możesz potwierdzać książeczki
GOT. Posiadanie dużej blachy niesie za sobą pewne korzyści szczególnie w kontaktach np. z
funkcjonariuszami Straży Granicznej.
Patrz: Regulamin Przodownika GOT
Co zrobić żeby zostać przodownikiem GOT?
Należy spełnic kilka warunków wstępnych - pierwszym, zasadniczym jest posiadanie małej złotej GOT.
Ponadto należy mieć skończone 18 lat i 4 lata należeć do PTTK (na ten ostatni wymóg patrzy się przez
palce) Oprócz tego należy
spełnić kilka innych wymogów określonych w regulaminie i zdać egzamin przed regionalną komisją
egzaminacyjną (zakres w regulaminie). O szczegóły pytaj w najbliższym Terenowym Referacie
Weryfikacyjnym - na pewno zostaniesz gdzieś skierowany. Jeżeli nic się tam nie dowiesz, pytaj wCOTG w
Krakowie (0-12) 422-28-40, 422-79-17 w obu przypadkach wewn. 14 (Andrzej Matuszczyk).
Obecnie KAŻDY posiadacz małej złotej może przystąpić do egzaminów, nie ma już ograniczenia że
dotyczy to tylko studentów a osoby pracujące muszą mieć dużą brązową.
Jaka jest różnica pomiędzy przewodnikiem a przodownikiem?
Taka że przewodnik może zarobkowo prowadzać ludzi po górach a przodownik nie. Przodownicy nie są
uwzględnieni ani w ustawie o usługach turystycznych ani rozporządzeniu o bezpieczeństwie przebywania w
górach. Uprawnienia przodownika są uprawnieniami wewnętrznymi PTTK a uprawnienia przewodnickie są
uprawnieniami państwowymi. Ale przodownik, podobnie jak przewodnik, może być kierownikiem wycieczek
szkolnych!
Czy przewodnik może mi potwierdzić przejście trasy?
TAK pod warunkiem że uczestniczył w wycieczce. Ma to wtedy taką samą moc jak potwierdzenie
przodownika.
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