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Turystyczny Marsz na Orientację "Orientuj się i Licz"
Impreza odbędzie się w sobotę 6 października w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym przy ul. Wycieczkowej 86 w
Łodzi.

  
 

REGULAMIN I ZGŁOSZENIA 2018 

Zawody współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci i
zadania - Ogónopolski bieg na orientację dzieci. Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na
zadanie - Mistrzostwa Łodzi Klas Mundurowych w Biegu na Orientację. Zawody dofinansowane ze środków Urzędu
Miasta Łodzi w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - Łódź Sportowa.  

  
 

                           

                                        

  

Łyk historii

Od roku 1997 nasz klub jest organizatorem Turystycznego Marszu na Orientację „Orientuj się i licz”, który, aby umożliwić
udział jak największej liczbie zainteresowanych, odbywa się na terenie Lasu Łagiewnickiego znajdującego się w granicach miasta.
W 30 rozegranych dotychczas imprezach wzięło udział już kilkanaście tysięcy uczniów szkół z województwa łódzkiego i
dolnośląskiego. W jednym z pierwszych marszów uczestniczyło ponad 700 osób.  Ze względów organizacyjnych musieliśmy
wprowadzić ograniczenia zgłoszeń, których ilość przekraczała niekiedy 1000. W ostatnich latach liczba startujących ustabilizowała
się na poziomie 350 – 450 osób, dzięki czemu znacznie podniósł się poziom zmagań.

Zawody polegają na odnalezieniu w ciągu 70 minut jak największej ilości zaznaczonych na mapie punktów kontrolnych,
potwierdzenie ich odnalezienia przy użyciu elektronicznego chipa (kiedyś karty startowej) oraz wykonaniu dodatkowych zadań
topograficznych i matematycznych. Rywalizacja przebiega w patrolach, w czterech kategoriach wiekowych. Dzięki wsparciu z
urzędów wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, napoje i słodycze, a najlepsi puchary i nagrody rzeczowe. Impreza
bywa często relacjonowana przez lokalne telewizje i dzienniki. Wszyscy zaangażowani w organizację zawodów pracują na
zasadzie wolontariatu.

 

EDYCJA 2017 

WYNIKI TDm, TDs, TJ, TS

RELACJA TV

ZDJĘCIA: Maciej Bartos, Piotr Młynarczyk, foto klubowe 
  

 

EDYCJA 2016 

WYNIKI     

ZDJĘCIA

MAPA ZBIORÓWKA

REGULAMIN 2016 
  

 

EDYCJA 2015 

WYNIKI

ZDJĘCIA: Krzysztof Lewandowski, Andrzej Deredos

FILM TV TOYA    FILMY PRZEMKA

http://www.orientuslodz.pl/nasze-zawody/orientuj-sie-i-licz
http://www.orientuslodz.pl/images/XXXI%20OsiL%20regulamin%202018.pdf
https://msit.gov.pl/
http://mon.gov.pl/
http://www.uml.lodz.pl/
http://www.wsiodle.lodzkie.pl/pl-def/cms/
http://www.orientuslodz.pl/images/Tdm.pdf
http://www.orientuslodz.pl/images/Tds.pdf
http://www.orientuslodz.pl/images/TJ.pdf
http://www.orientuslodz.pl/images/OsiL_obliczanie_pkt_v2_TS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Usv1dkAPqbQ
https://get.google.com/albumarchive/111954616978923945947/album/AF1QipPbtANBIGqPvGORL9yCXiSmenDQZdtIxatPmfep
https://get.google.com/albumarchive/111954616978923945947/album/AF1QipPq8lHHn41sjTrcEpn3EMk_ANxBFR0KjbrylJ4q
https://get.google.com/albumarchive/111954616978923945947/album/AF1QipP_XBJ4Wuzbfqz8_Li6RE4oebv84pk-ThQrRYaj
http://www.orientuslodz.pl/images/wyniki_osil.pdf
https://get.google.com/albumarchive/111954616978923945947/album/AF1QipMKAO6n3Onwtyu1RTyhl-b23TlpMVrq-4oj0cdD
http://www.orientuslodz.pl/images/mapa%20XXIX%20OsiL%202016%20zb.pdf
http://www.orientuslodz.pl/images/XXIX_OsiL_regulamin_2016.pdf
http://www.orientuslodz.pl/images/OSIL_2015_wyniki.pdf
https://plus.google.com/photos/111954616978923945947/albums/6204087332090197505
https://picasaweb.google.com/111954616978923945947/OrientujSieILiczByAndrzejDeredos02
https://www.youtube.com/watch?v=xhtnt5pfsfQ&feature=youtu.be
https://picasaweb.google.com/111954616978923945947/OrientujSieLiczKameraPrzemkaZuchmanskiego
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MAPA ZBIORÓWKA

 
 
EDYCJA 2014

WYNIKI    RELACJA TV TOYA       ZDJĘCIA        FILMY 
  

MAPA ZBIORÓWKA
  

 

EDYCJA 2013

WYNIKI 

MAPA TDm (szkoły podstawowe)
 MAPA TDs (gimnazja)

 MAPA TJ (szkoły ponadgimnazjalne)
 MAPA TS (dorośli)

ZDJĘCIA (Krzysztof Lewandowski - Galeria Orientusia) 
  

 

EDYCJA 2012 Zdjęcia.

 

 

http://www.orientuslodz.pl/images/mapa%20zb.pdf
http://www.orientuslodz.pl/pliki/2014-09-27-wyniki.pdf
http://www.picasaweb.google.com/111954616978923945947/OrientujSieILiczRelacjaTVTOYA#6063825288367368002
https://plus.google.com/photos/111954616978923945947/albums/6063795858967371153?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/111954616978923945947/albums/6063859750708879441?banner=pwa
http://www.orientuslodz.pl/images/mapa%20XXVII%20OsiL%202014.pdf
http://www.orientuslodz.pl/pliki/2013-10-19-wyniki.HTM
http://www.orientuslodz.pl/images/mapa%20TDm.pdf
http://www.orientuslodz.pl/images/mapa%20TDs%201.pdf
http://www.orientuslodz.pl/images/mapa%20TJ%201.pdf
http://www.orientuslodz.pl/images/mapa%20TS.pdf
https://picasaweb.google.com/111954616978923945947/XXVITurystycznyMarszNaOrientacje
https://picasaweb.google.com/111954616978923945947/XXVTurystycznyMarszNaOrientacjeOrientujSieILicz

