
XLI  KOPERNIKAŃSKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ  
 
564  osóby wzięły udział w kopernikańskich marszach w sobotę 3 lutego 
 
 
W sobotę 3 lutego br. Oddział Miejski PTTK w Toruniu wraz z  Klubem Imprez na Orientację 
„SKARMAT”  zorganizowali XLI Kopernikańskie Marsze na Orientację.  
 
Uczestnicy wyruszyli na dwie trasy: TP – dla początkujących oraz TU dla średniozawansowanych. 
  
Na start, zlokalizowany na dziedzińcu staromiejskiego Ratusza  , pomiędzy  10.00  a 12.00 przybyło  
564 uczestników tegorocznych marszów. 
 
Oprócz najliczniejszej grupy uczestników z Torunia, przybyli także turyści  z  Chełmży, Grudziądza, 
Mogilna , Bydgoszczy , Pakości, Dębowej Łąki, Goleniowa, Klinisk Wielkich, Łodzi i Chełmna  ; na dwie 
trasy wyruszyło  160 zespołów (TU – 76 zespołów i TP – 84 zespoły).  
 
W marszach wzięło udział 18 zespołów, dla których były to eliminacje miejskie do Ogólnopolskiego 
Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.  
 

Potwierdzenia punktów kontrolnych:   
      
Potwierdzenie każdego punktu kontrolnego składało się z części lokalizacyjnej (ustalenie właściwego  
obiektu przedstawionego na zdjęciu )  a dla niektórych punktów także z części opisowej (dopasowanie 
odpowiedniego opisu zamieszczonego na mapie).   Za brak potwierdzenia punktu uczestnik otrzymywał 
90 pkt. karnych,  za złą  lokalizację obiektu  25 pkt. Karnych,   za  złą odpowiedź lub brak odpowiedzi w 
części opisowej potwierdzenia  uczestnik otrzymywał 10 pkt karnych a za złą odpowiedź w zadaniu lub 
brak odpowiedzi – 10 pkt karnych. 
  
Punktacja zgodnie z Zasadami Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację   Komisji InO ZG 
PTTK.  
 
Prawidłowe potwierdzenia punktów kontrolnych : 
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ZADANIE: prawidłowa odpowiedź – C  (ulica Krzyżacka). 

 
Nagrodę w postaci wstępu (dla całej grupy ) na seans w toruńskim Planetarium dla organizacji 
reprezentowanej  przez najbardziej liczną grupę uczestników, za propagowanie idei aktywnego 
wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientację,  zdobyli turyści ze Szkoły Podstawowej nr 18  
w Toruniu. 
 
Bezbłędnie trasę pokonało 7 zespołów TU  oraz 6 zespołów TP  (dyplomy i upominki będą do odebrania  
w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu od czwartku  8 lutego). 
  
Szczegółowy protokół z wynikami wszystkich startujących zespołów  zostanie zamieszczony na 
stronach: www.skarmat.pl oraz  www.pttk.torun.pl    w środę  7 lutego 2018 r. 
 
Organizatorzy jeszcze raz pragną podziękować wszystkim instytucjom za  pomoc w organizacji imprezy 
a są to  : Urząd Miasta Torunia, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Fundacja Przyjaciół Planetarium 
i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gazeta Pomorza i Kujaw „Nowości”, Tygodnik „Teraz Toruń” , 
Emporium – Pamiątki Toruńskie oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu. 
 
 

Waldemar Fijor 


