
XLIII  KOPERNIKAŃSKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ  
 
577  osób wzięło udział w kopernikańskich marszach w sobotę 22 lutego 
 
 
 
W sobotę 22 lutego br. odbyły się już po raz 43  Kopernikańskie Marsze na Orientację 
 zorganizowane przez Klub Imprez na Orientację SKARMAT Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu. 
 
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  
577 uczestników tegorocznych marszów. 
 
Oprócz najliczniejszej grupy uczestników z Torunia, przybyli także turyści  z  Chełmży, Grudziądza, 
Bydgoszczy , Pakości, Klinisk Wielkich k. Szczecina,,  Poznania , Solca Kujawskiego, Czarnowa, Obrowa, 
Brodnicy, Głogowa, Londynu ! (oczywiście przy okazji), Włocławka, Złejwsi Wielkiej.  Na dwie trasy 
wyruszyło   165 zespołów.  
 
W marszach wzięło udział także 10 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 )  oraz 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 10 
pkt karnych  a za zmianę potwierdzenia 10 pkt karnych . 
  
Punktacja zgodnie z Zasadami Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację   Komisji InO ZG 
PTTK.  
 
Prawidłowe potwierdzenia punktów kontrolnych (w kolejności alfabetycznej) : 
 

 

A13 B20 C5 E4 F1 G2 H10 J23 K7 L26 

1859 1880 1772 1806 1891 1920 1812 1858 1921 1875 

 

M17 N12 P15 S18 T3 U6 W16 X24 Z1 19 Z2 21 

1825 1921 1889 1806 1921 1904 1920 1871 1848 1847 

 
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. 
 
Szczegółowy protokół z wynikami wszystkich startujących zespołów  zostanie zamieszczony na 
stronach: www.skarmat.pl oraz  www.pttk.torun.pl    w czwartek  27 lutego 2020 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, Emporium – Pamiątki Toruńskie.  
 
Dziękując za turystyczną atmosferę podczas  imprezy oraz za zaangażowanie w pokonanie trasy. 
Zapraszamy na kolejne 44 Kopernikańskie Marsze na Orientację – ale to już w lutym przyszłego roku. 
 
Autor trasy: Waldemar Fijor  Klub Imprez na Orientację SKARMAT 


