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XVI  MISTRZOSTWA POLSKI
W NOCNYCH MARSZACH NA ORIENTACJĘ

TOTAL ’2007
----------------------------------------------------------

1. Termin, miejsce i baza imprezy
14 – 16 września  2007 , Górsk  k. Torunia
Baza zawodów – Szkoła Podstawowa w Górsku.

2. Honorowy patronat
   Marszałek Kujawsko – Pomorski Pan Piotr Całbecki
   Prezydent Miasta Torunia   –  Pan Michał Zaleski

Starosta Powiatu Toruńskiego  –  Pan Mirosław Graczyk
Wójt Gminy Zławieś Wielka  -  Pan Tadeusz Smarz
Nadleśniczy Nadleśn. Toruń– Pan Andrzej Rutkowski

3. Organizatorzy
Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT”  przy Spółdzielni
Mieszkaniowej  „Na Skarpie” w Toruniu,
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie.

4. Współorganizatorzy i sponsorzy
Ministerstwo Obrony Narodowej
Urząd Marszałkowski  Kujawsko – Pomorski
Urząd Miasta Torunia
Urząd Gminy Zławieś Wielka
Nadleśnictwo Toruń
Szkoła Podstawowa w Górsku

5. Cel imprezy
- wyłonienie  mistrza Polski w Nocnych Marszach na
Orientację,
- rywalizacja w Pucharze Polski w marszach na orienta-
cję,
- upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obron-
ności państwa,
- prezentacja walorów krajoznawczych województwa
oraz Torunia i okolic.

6. Komitet organizacyjny
Kierownik imprezy Waldemar Fijor (PInO 210)
Sędzia Główny Janusz Kaczmarek (PInO 310)
Budowniczowie tras: Aleksander Kędzior (PInO 366)

Krzysztof Płonka (PInO 359)
Dariusz Lipiński (PInO 302)

                                   Janusz Kaczmarek (PInO 310)

Kierownik sekretariatu Dariusz Popławski (PInO 565)
oraz klubowiczki i klubowicze z Klubu InO SKARMAT.

7. Forma, etapy, kategorie
TS –urodzeni w 1987 roku i wcześniej ; 4 etapy nocne
w ramach MISTRZOSTW POLSKI  oraz  1 etap dzienny
w ramach TOTALA ’2007 ; 4 x 5 + 1 x 3 pkt. na OInO
TJ –urodzeni w 1988  roku i później ; 4 etapy nocne
w ramach MISTRZOSTW POLSKI  oraz  1 etap dzienny
w ramach TOTALA ’2007 ; 4 x 5 + 1 x 3 pkt. na OInO

Uwaga: stopień trudności tras TJ zbliżony do trudności
tras TM.

8. Mapy
Mapy czarno – białe i kolorowe,  nietypowe, częściowo
aktualizowane.

9. Klasyfikacja
MISTRZOSTW POLSKI – suma punktów przelicze-
niowych uzyskanych przez zespół  na każdym z 4.
etapów nocnych.

TOTALA ‘2007 – suma punktów karnych uzyskana
przez zespół na etapie dziennym oraz na wybranych
punktach etapów nocnych. Ustalonych przez organi-
zatora i ogłoszonych w komunikacie technicznym.

10. Świadczenia
(komplet świadczeń w tym pełne wyżywienie
dla zgłoszonych w terminie do 7.09.2007)

• śniadanie, obiad i kolacja w sobotę oraz śniadanie
w niedzielę

• dwa noclegi w warunkach turystycznych na podłodze
(konieczny śpiwór i materac)

• okolicznościowy kubek mistrzostw
• przekąska między I i II etapem nocnym
• przekąska między III i IV etapem nocnym
• dyplomy, medale i nagrody dla najlepszych
• komplet materiałów startowych
• transport z Torunia do bazy mistrzostw w piątek od

godziny 19.00 ( po uzgodnieniu z organizatorem)
• odcisk okolicznościowej pieczęci
• potwierdzenie punktów do OInO i OTP

11. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia zawierające:  imię i nazwisko, kategorię,
rok urodzenia, adres i telefon kontaktowy, nr leg. PTTK
lub leg. PInO , oraz chęć skorzystania ze zniżki PKP na
dojazd,  należy przesłać na adres:
Oddział Miejski PTTK,  ul. Piekary 41,  87-100 Toruń
lub pocztą elektroniczną na adres:
                 darbit2@poczta.onet.pl
(zgłoszenie uważa się za dokonane po wpłynięciu wpi-
sowego).

TS, TJ, Do
7 września

TJ

Do
7 września

TS

Po
7 września
TS  i  TJ

Przodownicy InO 40,- 45,- 50,- *
Członkowie PTTK 45,- 50,- 55,- *
Pozostali uczestni-

cy
50,- 55,- 60,- *

* bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy przesłać na konto OM  PTTK,
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń,
WBK SA II O/Toruń 18 1090 1506 0000 0000 5002 0232

12. Ramowy program mistrzostw
Piątek ( 14 września )
19.00 – 21.45 - zakwaterowanie  uczestników w bazie
22.00 – otwarcie i odprawa techniczna
22.30 – wyjazd na start etapów I i II

Sobota (15 września)
9.00 – 10.00 śniadanie
10.00 – wyjazd do Torunia 1. kurs
10.45 – wyjazd do Torunia 2. kurs
10.30 – 15.00 etap dzienny do klasyfikacji TOTALA ‘2007
16.00 – powrót do bazy 1. kurs
16.45 – powrót do bazy 2. kurs
16.30 – 17.30 obiad
20.00 – kolacja
21.0 - start do etapów III i IV

Niedziela (16 września)
8.00 – 8.45 śniadanie
9.00 zakończenie mistrzostw

mailto:darbit2@poczta.onet.pl


13. Dodatkowe propozycje turystyczne
1/ istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu
w piątek  do Torunia ,  pozostawienia bagaży
w Oddziale Miejskim PTTK  i  skorzystania
z wycieczki po Toruniu  w  godz. 16.00 – 18.00
(spotkanie z przewodnikiem przy BORT PTTK pl. Ra-
packiego 2 o godz. 16.00), i  o godz. 19.00 wyjazd
autokarem organizatorów do bazy mistrzostw.

14. Dojazd:
1/ Własnym środkiem transportu do bazy zawodów
w Górsku -  na trasie Toruń Bydgoszcz.
2/ PKP lub PKS do Torunia i dalej PKS z dworca PKS
przy ulicy Dąbrowskiego  do przystanku Górsk – Ośro-
dek Zdrowia  (  www.pks.torun.com)
3/ transportem organizatorów  z Torunia (odjazd z pętli
autobusowej  przy   dworcu PKP) do bazy mistrzostw
(po wcześniejszym uzgodnieniu).

Uwaga:
Zgłoszeni do  5.09.2007 mogą otrzymać karty uczest-
nictwa w imprezie uprawniające do zniżki na przejazd
PKP   chęć skorzystania ze zniżki należy zaznaczyć  w
zgłoszeniu podając jednocześnie adres pocztowy.

15. Postanowienia końcowe
• punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji
     Imprez na Orientację ZG PTTK
• za szkody wyrządzone przez uczestników jak
i  wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie
bierze    odpowiedzialności
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

i startują na własną odpowiedzialność.
Uwaga: od kwietnia 2005 roku członkowie PTTK –
uczestnicy imprez są już ubezpieczeni od następstw nie-
szczęśliwych wypadków (NNW)  (patrz www.pttk.pl)
• obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Karty Tury-
sty w czasie całej imprezy; nieprzestrzeganie postano-
wień w niej zawartych spowoduje wykluczenie z udziału
w imprezie.
• osoby zgłoszone , ale nieobecne na imprezie tracą
prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego
• zgłoszenia po terminie nie gwarantują wszystkich

 świadczeń
• ostateczna interpretacja Regulaminu należy do orga-
nizatorów.

Ministerstwo Obrony
 Narodowej

Kujawsko – Pomorski
Urząd Marszałkowski

Urząd Miasta Torunia

Urząd Gminy
Zławieś Wielka

Nadleśnictwo Toruń

Szkoła Podstawowa
w Górsku

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ MIEJSKI im. M. Sydowa w Toruniu

KLUB IMPREZ NA ORIENTACJĘ PTTK
SKARMAT

przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”
w Toruniu

zaprasza na
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V runda Pucharu Polski w Marszach na Orientację
-----------------------------------------------------------

Górsk,  14 – 16 września 2007


