XXXI KOPERNIKAŃSKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ
Prawie 500 osób wzięło udział w kopernikańskich marszach w sobotę 23 lutego.
W sobotę 23 lutego br. Oddział Miejski PTTK w Toruniu wraz Klubem Imprez na Orientację SKARMAT
działającym przy SM „Na Skarpie” zorganizowali XXXI Kopernikańskie Marsze na Orientację.
Pogoda w tym roku dopisała i chociaŜ w nocy z piątku na sobotę przez kujawsko – pomorskie
przeszła fala porywających wiatrów to juŜ w sobotę zdecydowanie sprzyjała uczestnikom wędrówek.
Na starcie jeszcze sporo przed godziną 10.00 tłumnie zjawili się uczestnicy wraz z opiekunami
i dwunastoosobową ekipą organizatorów, razem 483 osoby (najwięcej w historii tej imprezy). Oprócz
uczestników z Torunia, przybyli takŜe turyści z Mogilna, Bydgoszczy, ChełmŜy, PigŜy, Dubielna,
Dębowej Łąki, Dobrzejewic, Pakości, Ostrowitego i Głogowa a na dwie trasy wyruszyło łącznie aŜ 136
zespołów.
Start i meta marszów zlokalizowane były w Kaszczorku,
przylegającym do toruńskiego osiedla „Na Skarpie.

a trasa i

punkty kontrolne

w lesie

Puchar ufundowany przez patronujące imprezie „Nowości”, dla organizacji reprezentowanej przez
najbardziej liczną grupę uczestników, za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie
turystycznych imprez na orientację,
po raz drugi z rzędu
zdobyli turyści z IV Liceum
Ogólnokształcącego w Toruniu. Uczniowie tej szkoły w ciągu roku sami przygotowują kilka tras na
orientację, na których doskonalą swoje umiejętności marszu z mapą, tak więc osiągnięty sukces w tym
roku nie jest specjalnym zaskoczeniem.
Drugie miejsce w tej klasyfikacji zdobyła ekipa turystów ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu, dla
której przewidziano nagrodę w postaci wstępu dla ok. 40 osób na seans w toruńskim Planetarium;
i chociaŜ grupa okazała się większa, bo licząca aŜ 58 uczestników i 4 opiekunów to z pewnością
nagroda będzie dla wszystkich.
Na trasie dla zaawansowanych o długości ok. 6 km naleŜało odnaleźć 12 punktów kontrolnych
i pokonać linię obowiązkowego przejścia. Limit czasu na pokonanie tej trasy wynosił 120 minut
i większość uczestników wykorzystała ten czas w całości. Spośród 63 zespołów, które wyruszyły na
trasę jedynie 5 zespołów pokonało trasę bezbłędnie i są to: Jan Dąbrowski z Torunia, Michał
Laskowski, Mateusz Zarzyński z SKKT PTTK w Ostrowitem k. Rypina, Paulina Bąk, Anna
Wieczorkowska z Zespołu Szkół nr 7 z Torunia, Marian Czerepiuk, Krzysztof Czerepiuk z Głogowa,
Damian Lewandowski, Piotr Lubrzycki, Tomasz Matuszewski z Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu.
Przy prawidłowym przejściu trasy na karcie startowej powinny znaleźć się następujące wpisy:
LOP – 10, 1 – 66, 2 – RS, 3 – FA, 4 – D, 5 – S, 6 – W, 7 – D, 8 – B, 9 – KS, 10 – 189, 11 – LR, 12 - 32
Długość trasy w kategorii dla początkujących wynosiła ok. 4 km, a czas jej pokonania przez
uczestników wynosił od 60 minut do ok. 2 godzin (przy limicie 2 godzin), ale nie czas był tu
najwaŜniejszy, decydująca okazała się bowiem precyzja w odnajdywaniu punktów kontrolnych.
NaleŜało odnaleźć 12 punktów kontrolnych oraz pokonać odcinek linii obowiązkowego przejścia.
Na 73 startujące w tej kategorii zespoły tylko 15 zespołom udało się przejść bezbłędnie całą trasę
i udokumentować to odpowiednimi zapisami na karcie startowej.
Za kaŜde potwierdzenie niewłaściwego punktu na trasie na orientację zespół otrzymał 25 pkt.
karnych a za zmianę potwierdzenia 10 pkt.
Przy prawidłowym przejściu tej tras potwierdzenia punktów powinny być następujące:
LOP – 10, 1 – TKL, 2 – 74, 3 – RS, 4 – Ł, 5 – H, 6 – A, 7 – D, 8 – LG, 9 – S, 10 – 6F, 11 – 150, 12 –
Ŝółty.

Bezbłędnie pokonały całą trasę w tej kategorii następujące zespoły: Ola Mazur, Wiktoria Gerlach,
Natalia Kędziorek, Patrycja Adamska – SP 3 w ChełmŜy, Agata Kępa, Magda Murawska, Paula
Kurtysiak i Justyna Smałkowska z SP 18 w Toruniu, Adrianna Pudlewska, Faustyna KrzyŜowska – ZS nr
7 w Toruniu, Natalia Kamińska, Patrycja Skiba, ElŜbieta Kluska – SP 13 w Toruniu, Kinga Karczewska
i Jakub Prabucki z klubu EKOTON w Grudziądzu, Emilia Włosowska, Artur Kulus, Roman Cisło,
Radosław Bronarczyk, Kamil Wierzbowski, Mariola Ilukowicz, Roman Ilukowicz – SKKT PTTK nr 70
z Dębowej Łąki, Agata Kaznowska i Kamil Kaznowski z SP 3 w ChełmŜy, Marta Stefańska, Klaudia
Meck, Kacper Meck, Natalia Loba z SP 3 w ChełmŜy, Szymon Czubek, Jessica Wiśniewska, Jędrzej
Adamski z SP 3 w ChełmŜy, Paweł Bąk Monika Łabich – ZS nr 7 w Toruniu, a takŜe uczestnicy z SKKT
PTTK nr 26 przy Katolickiej Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu:
Zosia
Kowalska, Michał Szubiński, Franek Kowalski, Gabrysia Szubińska, Michał Kapustka, Jonasz Biernacki,
Arek Wołk, Filip Ponicki, Kacper Ponicki

Oprócz pokonania trasy chętni mogli rozwiązać równieŜ konkurs związany z postacią Mikołaja
Kopernika oraz historią toruńskiego Planetarium. Wpłynęło 51 rozwiązań. Bezbłędnie test rozwiązały
zespoły z SKKT PTTK nr 18 przy Zespole Szkół nr 24 w Toruniu oraz zespół z SKKT PTTK nr 26 przy
Katolickiej Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu.

Dyplomy i nagrody dla wszystkich wymienionych najlepszych uczestników lub zespołów moŜna będzie
odbierać w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21 juŜ od piątku 29
lutego a Puchar „Nowości” dla IV LO w Toruniu zostanie uroczyście wręczony w uzgodnionym
z dyrekcją szkoły terminie.
Zapraszamy juŜ teraz na V Festyn Imprez na Orientację, który planowany jest w sobotę 12 kwietnia
na toruńskiej Barbarce, gdzie oprócz tras rowerowych zostaną takŜe przygotowane krajoznawcze
trasy dla piechurów w podobnej do kopernikańskich marszów formule.
Przygotowywana jest specjalna kolorowa mapa z trasą marszów.
Organizatorzy jeszcze raz pragną gorąco podziękować wszystkim instytucjom oraz firmom, za wsparcie
finansowe, rzeczowe lub pomoc w organizacji imprezy a są to : Urząd Miasta w Toruniu, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu, Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., Emporium - Pamiątki Toruńskie oraz
Wydawnictwo Adam Marszałek.
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