
         XI  BYDGOSKI MARSZ NA ORIENTACJĘ  
   PO 18. POŁUDNIKU 

    Bydgoszcz, 19 marca 2022 r. 

 
 
Uczestnicy:  
 
Ponad dwustu uczestników wyruszyło w sobotę 19 marca na  trasę marszu na orientację „Po 18 Południku”. 
 
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 otrzymuje 90 pkt. karnych,  za złą  lokalizację obiektu  25 pkt. 
karnych,  a  za  złą odpowiedź lub brak odpowiedzi w części opisowej potwierdzenia , uczestnik otrzymuje 
10 pkt karnych. 
 
 
Prawidłowe potwierdzenia punktów kontrolnych (w kolejności alfabetycznej): 
 

A3 E6 F8 G12 H4 * H24* K25 L13 M 
BPK 

N5 O14 P11 R15 S2 T9 W1 Y22 

1916 1883 1906 1921 1910 1899 1904 1858  1921 1898 1887 1913 1925 1920 1911 1920 

 
*Na trasie mieliśmy dwa różne punkty kontrolne oznaczone tą samą literą H.  
 
Prawidłowe potwierdzenie punktu M to wpis BPK czyli Brak Punktu 
Kontrolnego. Punkt M był zaznaczony na pomniku, którego zdjęcie znajduje się 
obok, a które nie było umieszczone na mapie. 

 

Punkty kontrolne Z na 18 Południku  -  niezaznaczone na mapie: 
 
 
 
 
 
Oznakowanie 18 Południka (Z1) na murze przy Szkole Podstawowej nr 2 (widoczne z miejsca X w pobliżu 
startu) wyznaczało linię północ – południe  możliwego usytuowania 3 pozostałych punktów Z w obszarze 
naszej mapy. Położony najbardziej na północ  to budynek przy ul. Bocianowo 35, kolejny punkt Z to znak 18 
Południka na chodniku przed szkołą (zdjęcie 16); kolejny to również ten sam znak na chodniku ale po 
drugiej stronie tej samej ulicy Hetmańskiej (na naszej mapie te obiekty są pokazane czarnym krzyżykiem).  
Na trasie TP należało potwierdzić trzy  punkty Z  (dowolne)  a na trasie TU  cztery takie punkty. 
 
Za brak potwierdzenia punktu Z 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 28 marca.   
 
Zachęcam (w celach rekreacyjno - szkoleniowych)  do ponownego spaceru na naszej trasie i  porównania 
własnych potwierdzeń z wzorcówką.  
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