
Samodzielny Antywirusowy Zimowy Spacer z Map ą  

XXX Zima z Kompasem 
 
W związku z trwająca pandemią, oraz ograniczeniami z tym związanymi, proponujemy samodzielne wyjście z mapą do lasu. 

Zasadniczym celem tego spaceru jest poprawa kondycji fizycznej oraz  psychicznej a tym samym zwiększenie odporności na zarażenie 
wirusem COVID-19. 
Rozpoczęcie oraz zakończenie nie są  przewidywane. Uczestnicy samodzielnego spaceru pobierają mapę wg ustalonej listy, a po 
powrocie z lasu pozostawiają karty w odpowiednim pojemniku w którym zostaną one poddane kwarantannie.  

 
 

1. Organizatorzy:  
 Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, 
 Klub Imprez na Orientację OM PTTK "SKARMAT" . 
2. Patronat honorowy:  

Szkoła Podstawowa Nr 3  w Chełmży 
3. Komitet organizacyjny:  
 Kierownik imprezy - Radek Gruźlewski 

Sędzia Główny – Maciej Sołtys 
Budowa tras:  TZ, TU Paweł Kowallek,  Maciej Sołtys 
         TT, TP  Radek Gruźlewski, Bartłomiej Jarzemski, Grzegorz Derkowski  

4.Termin i miejsce startu:  
 27 lutego 2021 (sobota), Kamionki – nad jeziorem (53.134301 / 18.770982)  
  
5. Forma, trasy i  kategorie:   dzienny, samodzielny spacer z mapą 
 TF -  trasa rodzinna, spacerowa prosta dla rodziców / opiekunów z dziećmi w dowolnym wieku (albo nawet i bez dzieci). 
    TP – trasa dla początkujących lub ur. w 2008  i młodszych (drużyny 2-3 osobowe) 
 TT  - trasa dla niezaawansowanych lub  ur. w latach 2005 - 2007 ( drużyny 2 - 3 osobowe) 
 TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 2001 – 2004  (drużyny  1- 2 osobowe) 
 TZ – trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 2000  i starszych    ( drużyny 1- 2 osobowe)  

• Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii  TS ( roczniki 2000 i starsi) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TZ  
lub z klasyfikacji TU, TT albo  TP ( z odpowiednim przelicznikiem *)  

• Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii  TJ (  roczniki 2001 – 2004 ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU 
lub z klasyfikacji  TT albo  TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)  

• Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii  TM (  roczniki 2005 - 2007) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TT 
lub TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)  

• Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii  TD (  roczniki 2008 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TP  
        *  patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO  ‘2021 
       We wszystkich kategoriach możliwy  jest start indywidualny. 

6. Mapy:  Nietypowe, czarno-białe, częściowo aktualizowane. 

7. Ramowy program imprezy: 

   8.00 - 11.00 wydawanie map na starcie spaceru 
  do  14.00  przyjmowanie kart startowych po spacerze 

 
8. Zgłoszenia i wpisowe: 

Zgłoszenia ( imię i nazwisko, miejscowość, kategoria startowa, wybrany przedział czasu startu). 
należy dokonać  do dnia  22.02.2021 (poniedziałek) poprzez formularz zgłoszeniowy  na stronie www.skarmat.pl 

              
Wpisowe w wysokości:   TF – 2,0 / TP – 5.0 zł / TT - 5.0 zł / TU - 5.0 zł /TZ - 5.0 zł  należy opłacać kwotą odliczoną  

 podczas startu przy pobieraniu mapy. 
Spacer odbywa się na zasadzie samoorganizacji, wpisowe pokrywa koszty mapy i jej przygotowania.  

9. Świadczenia :  

Mapa spaceru, pieczątka po trasie oraz dyplomy, które  będą do pobrania  ze strony www.skarmat.pl dla 3 najlepszych 
w każdej kategorii. 

10.  Dojazd:  własnym środkiem transportu  lub  pociągiem  do  stacji Kamionki – Jezioro i dalej pieszo (patrz mapka).  

 
Toruń Gł.          7.32 7.54 Kamionki Jez.      13.04  Toruń Gł.       13.28 

 

11. Zasady startu: 

• Spacerowicze  pojawiają się w strefie wydawania map o wyznaczonej godzinie, która zostanie opublikowana na stronie 
internetowej (www.skarmat.pl) w dniu 25 lutego 2021. 

• Osoby oczekujące na mapę  zobowiązane są do zakrycia nosa i ust oraz przestrzegania zachowania odległości, wymaganej 
przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 

• Spacerowicze są zobowiązani do posiadania własnych długopisów,  potrzebnych do dokonywania wpisów na karcie 
startowej. 

• W czasie potwierdzania obecności na punkcie kontrolnym  w odpowiednią kratkę karty startowej, oprócz innych elementów 
wpisu,  należy wpisać godzinę i minutę czasu rzeczywistego (przykład zostanie podany na mapie). 
 

12. Uwagi ko ńcowe: 
• spacer odbędzie się bez względu na pogodę, 
• spacer jest wliczany do Pucharu Województwa za lata 2020 - 2021, 
• spacerowicze   startują  niezależnie , samodzielnie albo w zespołach rodzinnych lub szkolnych, 
• spacerowicze, zgłaszający się na imprezę indywidualnie lub za pośrednictwem    klubów, wyrażają zgodę na   publikowanie 

ich wizerunku oraz imienia i nazwiska   w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych 


