IX BYDGOSKI MARSZ NA ORIENTACJĘ
PO 18. POŁUDNIKU
Bydgoszcz, 10 października 2020 r.
Prawie setka uczestników wyruszyła w sobotę 10 października na trasę Marszu na
Orientację Po 18 Południku. Ze startu zlokalizowanego przy Kujawsko-Pomorskim
Centrum Kultury poprzez Stary Rynek i Wyspę Młyńską uczestnicy docierali do siedziby Zarządu Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża na ulicy Emilia Warmińskiego odnajdując po drodze punkty kontrolne
nawiązujące do historii Polski z okresu zaborów ale przede wszystkim do lat 1919-1920 i wydarzeń
związanych z odzyskaniem Niepodległości. Budynek Zarządu Okręgowego PCK został oznakowany specjalną
tablicą 18 Południka, której uroczyste odsłonięcie miało miejsce w trakcie tegorocznego marszu w obecności
najliczniejszego zespołu uczestników ze Złejwsi Wielkiej, dyrekcji PCK i Zarządu Bractwa 18 Południka.
Prawidłowe przejście trasy:
Potwierdzenie każdego punktu kontrolnego zaznaczonego na mapie składało się z części lokalizacyjnej
(ustalenie obiektu pokazanego na zdjęciu ) oraz z 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.

Prawidłowe potwierdzenia punktów kontrolnych (w kolejności alfabetycznej):
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Punkty kontrolne Z na 18 Południku - niezaznaczone na mapie:
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Zegar Czasu Bydgoskiego na Starym Rynku usytuowany na linii 18 Południka wyznaczał linię północ –
południe możliwego usytuowania pozostałych 3 punktów Z w obszarze naszej mapy. Położony najbardziej
na południe obiekt to fragment murów miejskich (w pobliżu nieistniejącej już synagogi – punkt M). Kolejny
punkt Z to położona na Rynku, obok Zegara Czasu Bydgoskiego, oznakowana linia 18 Południka. Trzecim
w kolejności punktem Z był sam Zegar Czasu Bydgoskiego a czwartym budynek Zarządu Okręgowego PCK
(jednocześnie meta tegorocznego marszu).

Na trasie TP należało potwierdzić 3 punkty Z a na trasie TU o jeden więcej.
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 w poniedziałek 19 października (tj. po okresie kwarantanny kart startowych)
Zachęcam (w celach rekreacyjno - szkoleniowych ) do ponownego spaceru na naszej trasie i porównania
własnych potwierdzeń z wzorcówką.
Autor trasy - Waldemar Fijor, Klub Imprez na Orientację SKARMAT

