XXXIV Kopernikańskie Marsze na Orientację
Wprowadzenie
Proponujemy Państwu bardzo ciekawą, naszym zdaniem, formę turystyki w postaci
spaceru z mapą po terenie leśnym przylegającym do toruńskiego osiedla „Na Skarpie”.
Teren ten , jest doskonałym miejscem dla spacerów, ćwiczeń lub innego rodzaju
odpoczynku w ruchu na świeŜym powietrzu.

Na trasie XXXIV Kopernikańskich Marszów na Orientację uczestnicy będą korzystać ze
szczegółowej czarno-białej mapy, którą otrzyma kaŜdy uczestnik marszów.

4. KOMITET ORGANIZACYJNY:
Kierownik imprezy
Sędzia Główny
Sędzia OMTT-K
Kierownik sekretariatu
Budowa trasy
Obsługa techniczna

-

Waldemar Fijor
Dariusz Popławski
Jacek Płonka
Iweta Olszewska
Waldemar Fijor
członkowie klubu InO SKARMAT

5. TERMIN I SEKRETARIAT IMPREZY:
19 lutego 2011 (sobota); Las Miejski przy osiedlu “Na Skarpie” w Toruniu

Naszą imprezę
kierujemy do wszystkich turystów , w tym
takŜe do
osób
początkujących i mniej zaawansowanych w wędrówkach z mapą i to niezaleŜnie od wieku,
zapewniamy, Ŝe kaŜdy znajdzie na tej trasie coś dla siebie.
Długość trasy wynosi ok. 3 km (dla początkujących) oraz ok. 5 km dla osób bardziej
zaawansowanych w wędrówkach z mapa ; trasa nie jest skomplikowana.
Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia
trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej
przez uczestnika drogi.
Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu
odpowiedniego wpisu do karty startowej, który uczestnik wykonuje osobiście i dlatego
potrzebny będzie na trasie długopis.
Początkujący będą mogli uzyskać na starcie, wraz z mapą i kartą startową, dodatkowe
wyjaśnienia.

6. WYDAWANIE MATERIAŁÓW STARTOWYCH
Materiały będą wydawane na starcie w pobliŜu leśniczówki “Bielawy” - dojście wg
załączonego szkicu ok. 600 m od pętli tramwajowej przy ulicy Olimpijskiej.
W pobliŜu pętli istnieje równieŜ moŜliwość wygodnego zaparkowania autokarów i
samochodów .
Materiały
startowe
godz. 10.00 a 12.00.
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7. TRASA:
TP - trasa dla początkujących o długości ok. 3 km (bez ograniczeń wiekowych )
TO - trasa dla osób nieco bardziej zaawansowanych ok. 5 km (bez ograniczeń
wiekowych).
(Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Turnieju TurystycznoKrajoznawczego otrzymają w sekretariacie zawodów zadania dodatkowe).
8. PROGRAM IMPREZY:

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie”.
2. PATRONAT PRASOWY:
Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWOŚCI”
3. WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Urząd Miasta w Toruniu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu,
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Fundacja Inter Star

10.00 - 12.00
11.00
do 14.00

wydawanie materiałów startowych
wydawanie materiałów dla uczestników eliminacji miejskich OMTT-K
przyjmowanie kart startowych po trasie

9. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Zgłoszenia
(naleŜy podać ilość uczestników oraz rodzaj trasy TP lub TO)
przyjmowane będą do dnia 16.02.2011 r. w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul.
Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21.
Wpisowe w wysokości: 3,0 zł w kat. TP oraz 3,50 w kat. TO płatne w OM PTTK w
Toruniu
lub
w
sekretariacie
imprezy
przed
startem.
Uwaga: w Oddziale PTTK moŜna uzyskać potwierdzenie wpłaty
10. ŚWIADCZENIA:
Mapa startowa dla kaŜdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, pamiątkowy
znaczek z imprezy (tylko dla pierwszych 300 zgłoszonych w terminie osób)

potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej,
upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów na trasie marszów.

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu

11. PUCHAR „NOWOŚCI” i NAGRODY ZESPOŁOWE
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczną grupę uczestników otrzyma Puchar
za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez
na orientację, za zajęcie drugiego miejsca w tej klasyfikacji przewidziano nagrodę
w postaci wstępu dla ok. 40 osób na seans w toruńskim Planetarium.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT

12. PODSUMOWANIE IMPREZY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Podsumowanie imprezy i ogłoszenie wyników (najlepszych uczestników) odbędzie się na
łamach „Nowości” w czwartek po imprezie tj. 23 lutego. W przypadku większej liczby
zespołów, które pokonają bezbłędnie trasę , o podziale upominków, których ilość zaleŜy
od hojności sponsorów, zadecyduje losowanie.

XXXIV KOPERNIKAŃSKIE
MARSZE NA ORIENTACJĘ

13. UWAGI KOŃCOWE:
impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
uczestnicy powinni być wyposaŜeni w długopisy lub pisaki
uczestnicy, którzy biorą udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego MłodzieŜowego
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, powinni zgłosić się w sekretariacie zawodów
punktualnie o godz. 11.00
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę.

-

Zapraszamy

Regulamin
Toruń - os. „Na Skarpie” , 19 lutego 2011 r.

