
 

                       

 

 

                       

XXX MISTRZOSTWA TORUNIA 
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ 

Regulamin 
 
 

Organizatorzy:   

Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu, 

Klub Imprez na Orientację PTTK „SKARMAT”  w Toruniu, 

Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Dobrzejewice. 

 

Komitet organizacyjny: 

Kierownik imprezy:   Tomasz Hajdas 

Sędzia główny:                Waldemar Fijor 

Budowniczowie tras:   Tomasz Hajdas, Paweł Skoczypiec 

Kierownik sekretariatu:                           Paweł Papiński 

oraz inni członkowie Klubu InO SKARMAT 

 

Termin i miejsce imprezy:   

8 października 2022 r. (sobota). 

Centrum zawodów znajduje się 

przy Szkółce Leśnej Bielawy,  

ul. Leśny Trakt 5 w Toruniu.  

 

 

Dojazd: 

Centrum zawodów znajduje się w odległości ok. 500 m od węzła komunikacyjnego MZK przy skrzyżowaniu ulic 

Olimpijskiej i Konstytucji 3 Maja (przystanek OLIMPIJSKA). 

W odnalezieniu połączeń pomoże strona internetowa i aplikacja: https://jakdojade.pl/torun/trasa/ 

Dojście będzie oznakowane.  

 

Mapy:   

Czarno-białe,  nietypowe  w skali 1:10 000 lub dokładniejsza (zależnie od trasy).  

 

Forma tras: jeden etap dzienny 

 

https://jakdojade.pl/torun/trasa/


Kategorie startowe:  

 SZ - trasa szkoleniowa (bez ograniczeń wiekowych, liczby osób w zespole i klasyfikacji). Organizator może 

zapewnić instruktora, należy to zasygnalizować w zgłoszeniu. 

 TP - trasa dla początkujących lub ur. w 2009 i młodszych (drużyny 2-3 osobowe) 

 TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2006-2008 ( drużyny  2-3 osobowe) 

 TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 2002–2005 (drużyny  2 osobowe)  

 TZ - trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 2001 i starszych (drużyny  2 osobowe)  

 

Punkty do Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w MnO dla kategorii wiekowych zostaną wyciągnięte 

z klasyfikacji tras  TZ, TU, TT i TP (z odpowiednim przelicznikiem według Regulaminu Pucharu Województwa). 

 

We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana 

jest pisemna zgoda opiekuna. 

 

Zgłoszenia i wpisowe: 

Zgłoszenia (ilość osób w poszczególnych kategoriach oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej lub organizacja 

zgłaszająca, miejscowość) w nieprzekraczalnym terminie do  5 października (środa) na adres poczty elektronicznej: 

hajdaseczek@wp.pl 

 

Wpisowe płatne przed startem w bazie imprezy w wysokości: 

TZ – 5 zł; TU – 4,5 zł; TT – 4 zł; TP – 3,5 zł; SZ – 3 zł. 

Wpisowe dla osób nie zgłoszonych będzie podwyższone o 1 zł. 

Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej 

organizacji. 

 

 

Program imprezy: 

9:00 - 10:00            przyjmowanie uczestników w bazie 

10:00                      otwarcie imprezy i odprawa techniczna 

15:00                      zakończenie imprezy 

 

Świadczenia: 

Mapa startowa dla każdego uczestnika, karta startowa dla zespołu, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, ognisko 

na mecie, nieograniczony dostęp do świeżego powietrza atmosferycznego. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, należy posiadać ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie, 

zegarek oraz długopis. 

2. Uczestnicy zgłaszający się na mistrzostwa indywidualnie lub za pośrednictwem szkół, klubów itp. wyrażają 

zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach zamieszczonych w mediach, 

wynikach oraz protokołach końcowych.  

3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. 

4. Impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientację. 

 


