
Mapa w skali 1:25000
Warstwice ciągłe co 5 metrów, przerywane częściej

Aktualność mapy - lata 70. XX wieku

Liczba punktów kontrolnych (PK) - 13
Wszystkie punkty są lampionami

Kolejność potwierdzania punktów obowiązkowa
Zadania w lesie dotyczą tylko trasy przygodowej

Sposób potwierdzania PK: numer z mapy + kod lampionu napisany kredką.
W przypadku perforatora kod lampionu wpisujemy własnym długopisem

PK7 - lampion + ognisko z możliwością wykorzystania 60 min. stop czasu

Limit czasu
370 min.+ 110 min. limitu spóźnień

Ognisko czynne: 19:30 - 2:00
Zamknięcie mety: 6:45

Telefon organizatorów: 607167988

Budowniczy: Ireneusz Myszka

                       Kilka cennych porad od Asa
1. Kompas, latarka z dodatkowymi bateriami oraz odblaski pomogą Ci rozwiązać hydrozagadkę.

2. Mapa jest aktualna na te same czasy co film.

3. Mapa jest w skali 1:25000 co oznacza, że 1 cm z mapy to 250 metrów w terenie.

4. Zbliżając się do punktu mierz odległość.

5. Na PK 7 (siódmy punkt kontrolny) znajduje się lampion oraz ognisko. Nie zapomnij spisać kodu 
lampionu, a jeśli chcesz skorzystać z godzinnej przerwy oddaj wszystkie mapy i kartę startową 
organizatorom.

6. Gdy się zgubisz to nie panikuj. As zawsze pomoże w potrzebie. Twoim asem z rękawa w tej sytuacji 
będzie powrót do ostatniego znanego Ci punktu. W razie potrzeby kieruj się w stronę głównych dróg.

7. Wspólne rozwiązywanie hydrozagadki z innymi uczestnikami konferencji jest zabronione. Każda 
ekipa pracuje na swoje własne stanowisko.

8. Uważaj, by się nie pomylić spisując zamiast właciwych PK, punkty stowarzyszone (PS, które 
znajdują się minimum 50 metrów (2mm w skali mapy) od właściwego punktu. Ich potwierdzenie 
kosztuje Cię 25 punktów karnych do Twojego wyniku.

9. Po upływie czasu podstawowego konferencji każda minuta będzie kosztować 1 punkt karny. Uważaj 
jednak, aby nie przekorczyć limitu spóźnień, gdyż potem każda minuta kosztuje już 10 punktów 
karnych. Niespisany PK to 90 punktów karnych.

10. Po powrocie na metę oddaj kartę startową, pobierz talon na jedzenie, zmień obuwie i udaj się na 
odpoczynek.

Trasa Mało Trudna - 14 km (w liniach prostych)
"Przerwa kawowa"
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