
I Mistrzostwa Szkół Powiatu Toruńskiego w Marszach na Orientację
Toruń, 2019-09-28

ORGANIZATORZY
Fundacja Krzysztofa Czerepiuka – Słoneczny Promyk
Klub Imprez na Orientację PTTK "SKARMAT" w Toruniu
Starostwo Powiatu Toruńskiego – zawody są współfinansowane ze środków Powiatu Toruńskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY
Kierownik imprezy: Krzysztof Czerepiuk 
Sędzia główny: Przemysław Tafliński klub InO SKARMAT
Budowa tras: Waldemar Fijor klub InO SKARMAT

CEL IMPREZY
Rywalizacja w Pucharze Powiatu Toruńskiego w Marszach na Orientację.
Aktywizacja sportowa oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa sportowego. 
Poznanie i promocja walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu toruńskiego.
Promocja walorów przyrodniczych powiatu toruńskiego połączona z edukacją ekologiczną.
Popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku dzieci i młodzieży.
Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej.

TERMIN I BAZA IMPREZY
28 września 2019 r. (sobota)
Centrum zawodów: Osada Leśna Barbarka w Toruniu  - Dolna Polana (GPS 53.054095 / 18.539777)

DOJAZD
Z drogi wojewódzkiej 553 (Toruń – Różankowo) należy skręcić w lewo jadąc z Torunia (w prawo jadąc z
Różankowa) w ul. Przysiecką (drogowskaz Barbarka) – dalej 1,5 km prostej drogi. 

PROGRAM ZAWODÓW
9:00 - 10:00 rejestracja uczestników w bazie imprezy 
10:00 oficjalne otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:15 – 14:00 – zawody
ok. 14:15 ogłoszenie wyników i zakończenie imprezy

FORMA TRAS
Jeden etap dzienny.

MAPY
Mapy kolorowe, dopasowane do kategorii wiekowych uczestników.

KATEGORIE, KLASYFIKACJA
TD (dzieci) – urodzeni 2006 i młodsi, zespoły 2-3 osobowe, dystans: ok. 3  km 
TM (młodzież) – urodzeni 2003-2005, zespoły 1-3 osobowe,  dystans: ok. 3,5 km
TJ (juniorzy) – urodzeni 1999-2002, zespoły 1-3 osobowe, dystans: ok. 4 km

RANGA IMPREZY, PUNKTY DO ODZNAKI INO I OTP
1  punkt  do Odznaki Imprez na Orientację.  Książeczki InO do nabycia w sekretariacie imprezy.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia (imię, nazwisko, szkoła, kategoria – rok urodzenia) należy dokonać do środy 25 września 2019
r. włącznie, na adres poczty elektronicznej: ckaw@poczta.onet.pl lub
telefonicznie: 605 910 132.
Przyjęcie  zgłoszenia  będzie  potwierdzane.  Ze  względów  organizacyjnych  prosimy  o  zgłaszanie
przewidywanej liczby zawodników do poniedziałku 20 września włącznie. 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY
Mapa startowa dla każdego uczestnika,  odcisk pamiątkowej pieczęci,  potwierdzenie punktów do OInO i
OTP, dyplomy dla trzech najlepszych zespołów w kategoriach TJ, TM i TD, pamiątkowa plakietka, słodka
przekąska po trasie, inne w zależności od możliwości organizacyjno-finansowych. Możliwość weryfikacji
OInO.

DODATKOWE ATRAKCJE NA BARBARCE
Zachęcamy do  skorzystania  z  możliwości  poznania  historii  tego  miejsca  oraz  jego  zabytków,  walorów
przyrodniczych i innych atrakcji. 

mailto:ckaw@poczta.onet.pl


Szkoła Leśna na Barbarce: http://szkola-lesna.torun.pl/kontakt.html 
Barbarkowy Park Rekreacyjny: http://szkola-lesna.torun.pl/rekreacja/barbarkowy-park-rekreacyjny.html 
Drewniana kaplica św. Barbary z 1842r:  http://szkola-lesna.torun.pl/o-nas/historia-barbarki/kaplica-swietej-
barbary.html 
Pomnik i cmentarz około 1000 Polaków zamordowanych w latach 1939-40 przez hitlerowców: http://szkola-
lesna.torun.pl/o-nas/miejsce-pamieci-narodowej.html 
Dla osób towarzyszących pozostających w bazie będzie możliwość wyruszenia m.in. na ścieżkę zdrowia i
turystyczno-edukacyjną http://szkola-lesna.torun.pl/rekreacja/sciezki-edukacyjne.html.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK. 
• Na  zawodach  obowiązują  przepisy  zawarte  w  „Zasadach  punktacji  i  współzawodnictwa  w

turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”. 
• Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom. 
• Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, należy posiadać ubiór odpowiedni do poruszania się w

terenie.
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
• Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, o czym zaświadczają

przez dostarczenie organizatorom zgody na start w dniu zawodów w bazie imprezy. 
• W przypadku  ekipy  reprezentującej  oficjalnie  szkołę  za  zgodę  uważa  się  pisemne  i  podpisane

zgłoszenie ekipy przez opiekuna. Za szkody wyrządzone przez uczestników jak i osoby trzecie oraz
wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie odpowiada. 

• Uczestnicy zawodów w trakcie całej imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego
współzawodnictwa.  Ich  nieprzestrzeganie  spowoduje  wykluczenie  z  udziału  w  imprezie.
Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.

• Uczestnicy  zawodów  wyrażają  zgodę  na  publikację  ich  wizerunku  oraz  imienia  i  nazwiska  w
relacjach w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów a także
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub
InO  SKARMAT  imprez  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29.08.1997  o  ochronie  danych
osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883), zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą
elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

• Wyniki zawodów umieszczone zostaną również na stronach internetowych www.skarmat.pl 
• Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń.
• Zgłoszenia po terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń. Przesłanie zgłoszenia na imprezę jest

wyrazem akceptacji powyższych warunków. 
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
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