
         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 kontrolnego  zaznaczonego na mapie 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.

Za brak potwierdzenia punktu kontrolnego Z  (niezaznaczonego na mapie) uczestnik  otrzymywał 60 pkt. karnych,  za złą  lokalizację obiektu  15 pkt. karnych,
a  za  złą odpowiedź lub brak odpowiedzi w części opisowej potwierdzenia , uczestnik otrzymywał 10 pkt karnych.

Za niewykonanie zadania dodatkowego uczestnik otrzymywał 10 pkt. karnych. Wykonanie zadania lub brak możliwości jego wykonania – 0 pkt. karnych. 

Prawidłowe potwierdzenia punktów kontrolnych (w kolejności alfabetycznej)

A9 E15 F13 G11 H10 J3 K4 L21 N19 P7 U12 V18 W6 X5

1789 1923 1882 1784 1852 1920 1346 XV 2017 1766 1914 1830 1848 1773

Punkty kontrolne   Z  na  18 Południku  -  niezaznaczone na mapie (od najbardziej południowego).

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 (na wschód od punktu K). 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).

Punktacja zgodnie z Zasadami Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację   Komisji InO ZG PTTK.

W rywalizacji sportowej w miejsce punktów karnych doliczane są, odpowiadające im w minutach, kary czasowe.
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