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Terenowe Referaty Weryfikacyjne Odznak Narciarskich
Nowa kadencja działalności Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK wymaga m.in. uporządkowania działalności Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Narciarskich. Od czasu
wprowadzenia Książeczek Narciarskich i umieszczenia w nich wykazu TRW ON kilka z nich
zaprzestało działalności a pojawiają się też nowe TRW. Wymaga to aktualizowania stanu TRW
i umieszczenia go na bieżąco na stronie internetowej KTN ZG PTTK.
W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie do KTN ZG do 15 października 2014 r.
zaktualizowanych składów referatów z podaniem przy nazwisku posiadanych uprawnień i numeru legitymacji przodownickiej oraz adresu TRW ON. Zarazem wprowadza się obowiązek
aktualizowania działalności TRW i ich składów na początku każdej nowej kadencji, czyli co
cztery lata.
Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań do KTN ZG PTTK z dokonanych
weryfikacji po każdym sezonie narciarskim do 10 czerwca każdego roku. Zachęcamy TRW do
aktywniejszej działalności m.in. przez weryfikowanie odznak narciarskich na mecie oddziałowych imprez narciarskich oraz umożliwianie tam zakupu książeczek narciarskich.
Bezśnieżna miniona zima zmusza nas do przynajmniej powrotu do zapisu znajdującego
się w starym Regulaminie Odznak Narciarskich z 1970 r., mówiącego, że w przypadkach uzasadnionych (np. częściowy brak śniegu, oblodzenie) zalicza się do GON i NON przebycie trasy
pieszo, jednak nie więcej jak ⅓ długości trasy. Zarazem wyjaśniamy, że przebycie trasy w przeciwnym kierunku nie jest uważane za jej powtórzenie. Wyjaśniamy też, że do odznaki nie może
być zaliczany wyjazd na górę wyciągiem narciarskim.
Przepraszamy za zaistniałe błędy w „Książeczkach Odznak Narciarskich” i w miarę
możliwości prosimy o ich prostowanie. Dotyczy to strony 2, gdzie zamiast „GOT” powinno być
„ON”, oraz § 29 i 30, w których słowo „protokół” powinno być zastąpione słowem „książeczka”.
Instrukcja Weryfikacyjna Odznak Narciarskich dostępna jest na stronie internetowej KTN
ZG PTTK.
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