
 XLVI KOPERNIKANSKIE  
MARSZE NA ORIENTACJĘ 

 
Toruń w czasach Mikołaja Kopernika 

1473 – 1543 

 
Na trasę marszu, w sobotę 18 marca, wyruszyło 237 uczestników (w 80 zespołach).  
Część ze zgłoszonych wcześniej uczestników nie dotarła na imprezę z uwagi niesprzyjające 
warunki atmosferyczne (w piątkowy wieczór i noc poprzedzającą). W samą sobotę pogoda 
znacząco się poprawiła i na starcie pojawili się uczestnicy z Bydgoszczy, Łysomic, Chełmży, 
Wałdowa Szlacheckiego, Grudziądza, Obrowa, Środy Wlkp., Wrocławia, Czarnowa, Iławy, Opola 
Złejwsi Wielkiej, Gdyni, Gdańska, Włocławka, Włoszanowa, Brzegu, Dębowej Łąki, Warszawy, 
Nysy, Kielc, Katowic  oraz najliczniejsza grupa z Torunia.  
 
Prawidłowe przejście trasy:  
 
Potwierdzenie każdego punktu kontrolnego zaznaczonego na mapie składało się z części 
lokalizacyjnej (ustalenie obiektu pokazanego na zdjęciu)  oraz  z części opisowej związanej 
z danym punktem.  
 
Za brak potwierdzenia punktu uczestnik otrzymuje 90 pkt. karnych,  za złą  lokalizację obiektu  25 
pkt. karnych,  a  za  złą odpowiedź lub brak odpowiedzi w części opisowej potwierdzenia , 
uczestnik otrzymuje 10 pkt karnych. 
 
Zła odpowiedź na zadanie (ZAD) lub brak odpowiedzi skutkuje 10 pkt. karnymi. 
 
Punktacja zgodne z zasadami punktacji ZG PTTK. 
 
Prawidłowe potwierdzenia punktów kontrolnych (w kolejności alfabetycznej): 
 
 
 
 
 
 

L2 M3 N16 O15 P22 S1 T19 U23 W8 X11 

1535 1263 1437 1280 1684 1489 1309 1454 XIV 1834 

 
Punkt X: wskazówki do odnalezienia tego punktu, który nie był zaznaczony na mapie, znajdują się na 
tablicy przy punkcie M. Na planie kościoła Św. Mikołaja zaznaczona jest kaplica Św. Katarzyny. 
Po odnalezieniu tego miejsca w terenie znajdujemy pozostałe fragmenty tej kaplicy (rys. 11). 
 
Prawidłowa odpowiedź na zadanie z AMBIRAMEM: SOS 
 
Szczegółowy protokół z wynikami wszystkich zespołów zostanie zamieszczony na stronie 
www.skarmat.pl   we  wtorek 21 lutego. 
 
Zachęcam (w celach rekreacyjno - szkoleniowych)  do ponownego spaceru na naszej trasie i  
porównania własnych potwierdzeń z wzorcówką.  
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