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   PO 18. POŁUDNIKU

    Bydgoszcz, 20 marca 2021 r.

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):

A6 B14 E10 F22 H4 K21 L23 M9 N20 P3 R16 T17 U1 V8 W12 X11

1914 1852 1864 2017 1886 1789 1913 1876 1946 1861 1910 1997 1897 1772 1897 1894

Punkty A, E, X oraz W , które są zaznaczone na fragmentach mapy z ok. 1914 r. (z czasu zaborów), należało
zlokalizować w terenie dopasowując te fragmenty do mapy współczesnej.  Niemałą pomocą mogła się tu 
również okazać znajomość języków . 

Punkt A to budynek niegdysiejszej szkoły  przy ul. Dworcowej 82 (dzisiaj Młodzieżowy Dom Kultury).

Punkt E to świątynia polskokatolicka przy ul. Śniadeckich 36.

Punkt X to dawny Kolejowy Urząd Pocztowy przy ul. Dworcowej 98.

Punkt W jest zlokalizowany na tym samym obiekcie, na którym jest zaznaczony punkt U na mapie głównej, 
(tyle że z innej strony)- czyli na świątyni ewangelicko - augsburskiej  (luterańskiej) na Pl. Zbawiciela.

Punkty kontrolne   Z  na  18 Południku  -  niezaznaczone na mapie:

Oznakowanie 18 Południka przy PCK (w miejscu startu) wyznaczało linię północ – południe  możliwego
usytuowania 4 punktów Z w obszarze naszej mapy. Położony najbardziej na południe to budynek przy ul.
Dworcowej 28, kolejny to budynek przy ul. Śniadeckich 46, następny to budynek przy ul. Chrobrego 23
i najbardziej wysunięty na północ budynek przy ul. Wileńskiej 3. 
Na trasie TP należało potwierdzić jeden taki punkt Z  (dowolny)  a na trasie TU  cztery takie punkty.

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 29 marca  (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 Toruń 
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