
          VII BYDGOSKI MARSZ NA ORIENTACJĘ  
         PO 18. POŁUDNIKU 

          „Spacer  z Muzyką w tle”  
             Bydgoszcz, 18 marca 2017 r. 

 
Uczestnikom, którzy przybyli na start VII Bydgoskiego Marszu na Orientację 
 „Po 18 Południku” do Filharmoni Pomorskiej , wydano 370 kompletów materiałów startowych a na  dwie 
trasy  wyruszyli uczestnicy z Mogilna, Bysławia, Bydgoszczy, Solca Kujawskiego,  Torunia,   Złejwsi Wielkiej , 
Czarnowa , Chełmna a nawet z Klinisk i Goleniowa spod Szczecina. Na metę  marszu w Szkole Podstawowej 
nr 2 przy ulicy Hetmańskiej  do godziny 14.00  dotarło  61 zespołów  na trasie TP  oraz 37 zespołów na 
trasie TU a tam gospodarze szkoły  uraczyli wszystkich uczestników ciepłą herbatą i kawą.   
 
Prawidłowe przejście trasy:  
 
Potwierdzenie każdego punktu kontrolnego zaznaczonego na mapie składało się z części lokalizacyjnej 
(ustalenie obiektu pokazanego na zdjęciu )  oraz, tylko  dla niektórych punktów, również  części opisowej 
związanej z danym punktem.  
 
Za brak potwierdzenia punktu uczestnik otrzymywał 90 pkt. karnych,  za złą  lokalizację obiektu  25 pkt. 
karnych,  a  za  złą odpowiedź lub brak odpowiedzi w części opisowej potwierdzenia , uczestnik otrzymywał 
10 pkt karnych. 
Punktacja zgodnie z Zasadami Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację   Komisji InO ZG PTTK. 
 
Prawidłowe potwierdzenia punktów kontrolnych (w kolejności alfabetycznej): 
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Punkty kontrolne   Z  na  18 Południku  -  niezaznaczone na mapie: 
 
 
 
 
 

Z1 –  mural przy szkole widoczny z miejsca Z (zaznaczonego na mapie)  
 
Do wyznaczenia położenia punktów Z2 – Z5 konieczne było ustalenie położenia punktu Z1. Linia Pn - Pd 
przechodząca przez Z1 wyznaczyła w obszarze naszej mapy kilka potencjalnych miejsc punktów Z, które 
należało sprawdzić. 
 
Z2 - oznakowanie 18 Południka (jak na zdj. nr 2)  wmurowane w chodnik przy ul. Hetmanskiej ( przy szkole) 
Z3 - oznakowanie 18 Południka (jak na zdj. nr 2)  wmurowane w chodnik przy ul. Hetmanskiej (po drugiej 
stronie ulicy – względem Z2 
Z4 – budynek przy Pl. Piastowskim (róg ulic Chrobrego i Wileńskiej) 
Z5 – budynek przy ul. Śniadeckich 46  
 
 
Za brak potwierdzenia punktu niezaznaczonego na mapie uczestnik otrzymywał 60 pkt. karnych a  za złą  
lokalizację obiektu  15 pkt. karnych.   
Punktacja zgodnie z Zasadami Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację   Komisji InO ZG PTTK. 
 
Szczegółowy protokół z wynikami wszystkich zespołów zostanie zamieszczony na stronie 
www.skarmat.pl   najpóźniej do czwartku 22 marca.  
 
Zachęcam (w celach szkoleniowych )  do ponownego spaceru na naszej trasie i  porównanie własnych 
potwierdzeń z wzorcówką.  
 

Autor trasy   -  Waldemar Fijor,  Klub Imprez na Orientację SKARMAT 
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