
Etap III        Na Powiślu
TRASA TJ / TS
DŁUGOŚĆ: 4100±500 m
LIMIT:TJ 122'+31' TS 110'+ 28'
LICZBA PK DO POTWIERDZENIA:18 ( w tym 5 z LOP )

Skala mapy około 1:5000
Skala LOP około 1:5000
Skala wycinków - różna
Kolejność potwierdzania obowiązkowa

W planie mapy zaznaczono:
▲ start
●    końce LOPek

:: przejścia dla pieszych przez jezdnie (jeden znak oznacza również przejście
przez jezdnię dwupasmową)

▬ LOP-kę BC (0 PK)
wycinek z ortofotomapą wokół kropki E

Meta znajduje się w odległości 75m azymut 195° od kropki G (na dziedzińcu pałacu
Małachowskich, ul. Miodowa 2).

Należy za pomocą załączonych LOP i linii CD przejść przez wszystkie kropki,
potwierdzając PK X oraz PK z LOPek, linii CD i wycinków mapy. Wycinki są
dowiązane do LOP za pomocą czerwonych kropek oznaczających środki wycinków.
Należy dopasować ich treść. Treść wycinków niepełna, mogą wystąpić "lustra" i
obroty. Dwie LOPki są przekształcone lustrzanie.

Między dwoma kropkami można wykorzystać tylko jeden komplet: LOP + wycinki.

Linia CD
linia schematycznie przedstawia rozprostowaną drogę łączącą kropkę C z kropką D.

PK X
grafika Aleksandra Gierymskiego "Brama przy ul. Mul arskiej"  (ok. 1882 r.).
Widok ten znajduje się na trasie. Należy potwierdzić PK na bramie.

LOPki i linia CD są poprowadzone tak, że przekraczanie jezdni następuje na
przejściach dla pieszych lub po ścieżce rowerowej.
PK na LOP to lampiony. Na każdej LOP (z wyjątkiem BC) znajduje się jeden PK.

PK to lampiony lub następujące napisy do uzupełnienia.
SALVS NOSTRA IN .......
RAZEM W ......
SECVRVS INVICTVS .....
183...
Potwierdzenie PK "napisowego" polega na uzupełnieniu go o kolejny wyraz lub
cyfrę.

Zasady potwierdzenia PK:
PK na LOP:  LOP numer (np. LOP1) + kod z lampionu. Punkty na LOP to lampiony.
PK z wycinka: numer LOP + litera z kółka z treścią + kod z lampionu (lub wyraz).
PK X: X +  kod z lampionu (lub wyraz).
PK na linii CD : oznaczenie literowe PK + kod z lam pionu.


