
          VIII BYDGOSKI MARSZ NA ORIENTACJĘ  
         PO 18. POŁUDNIKU 

             Bydgoszcz, 23 marca 2019 r. 

 
Uczestnikom, którzy przybyli na start VIII Bydgoskiego Marszu na Orientację 
 „Po 18 Południku” do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  przy ulicy Kościeleckich  
wydano 301 kompletów materiałów startowych a na  dwie trasy  wyruszyli uczestnicy z Mogilna, 
Bydgoszczy, Torunia,   Złejwsi Wielkiej , Czarnowa i Pakości . Na metę  marszu w Szkole Podstawowej nr 63 
do godziny 14.00  dotarły  63 zespoły  na trasie TP  oraz 28 zespołów na trasie TU. Na mecie uczestnicy 
mogli  się uraczyć przygotowaną przez organizatorów pyszną , ciepłą herbatą.  

 
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. 
 
Do odnalezienia był również punkt na linii obowiązkowego przejścia (LOP) za brak którego można było 
otrzymać 60 pkt. karnych. To proste jak się okazało dla wszystkich zadanie miało cel nadrzędny polegający 
na doprowadzeniu wszystkich uczestników do przejścia dla pieszych (ze światłami).  
 
Prawidłowe potwierdzenia punktów kontrolnych (w kolejności alfabetycznej): 
 

A11 B13 E6 F10 G23 I12 J19 K7 L3 LOP M1 P4 R15 U5 V9 W16 X22 Y7 

1886 1346 1918 1784 1903 2014 1842 1552 1919 18 1945 1995 1912 1888 1914 1905 1529 1552 

 

Punkty kontrolne   Z  na  18 Południku  -  niezaznaczone na mapie: 
 
 
 
 
 

Punkt I , który był  zaznaczony na mapie,  okazał się jednocześnie punktem Z o czym świadczył 
umieszczony na kamieniu opis (zdjęcie 12), bezpośrednio przy kamieniu był również znak oznaczenia 18 
południka (zdjęcie 2) w ten sposób mieliśmy możliwość ustalenia położenia na mapie pierwszego 
z poszukiwanych punktów Z. 
Rysując linię północy przechodzącą przez ten punkt stwierdzamy , że przechodzi ona również przez punkt R 
(zdjęcie 15) jest to zatem nasz kolejny punkt Z. Dalej w kierunku południowym na tej linii napotykamy na    
 symbol  na mapie  „x” . W miejscu tym znajdujemy wmurowane w chodnik typowe oznakowanie 18  
południka (zdjęcie 2 ). Przedłużając naszą linię dalej w kierunku południowym przecina ona kolejny obiekt 
na mapie tym razem przedstawiony zielonym  kółkiem oznaczającym drzewo. Jest to dokładnie  to drzewo 
ze zdjęcia 21. 
 
Na trasie TP należało potwierdzić 2 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  czwartek  28 marca.  
 
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 
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