
 
 

BĄBEL MINOR 
 

Witajcie w Nowym Roku! 
W ten pięknie rozpoczynający się wieczór zapraszam Was na leśny spacer.  

Oczywiście z mapą. 
Mapa główna zawiera pełny topograficzny podkład z „prześwitującymi” elementami lidarowej 

szarości (czyli widać dołki, rowki etc.). Należy do niej dopasować cztery kieliszki zawierające 
mapę do BnO. Położenie kieliszków jest znane (niebieskie obwódki), lecz nie wiadomo, który 

jest gdzie. Kieliszki są poobracane i powiększone względem mapy głównej.  
Uwaga – mapy już swoje lata mają… ;) 

 
Na spacerze nie ma tradycyjnych lampionów A4 z kredkami, tylko małe lampioniki (6x8 cm)  

z dwuznakowym kodem. Jako potwierdzenie PK należy w polu karty startowej wpisać oznaczenie  
PK z mapy oraz kod z lampionika lub udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. 

 
PK A: Jakie dwa pierwsze słowa z tabliczki na krzyżu? 

PK B: Ile róż przyczepiono do krzyża? 
PK C: Jaki kolor kapliczki na drzewie? 

 
Do potwierdzenia: 20 PK 

Długość trasy: 4 km 
Limit czasu: 110 + 40 min 

Kolejność potwierdzania: dowolna 
 

Punktacja: 
Potwierdzenie poprawnego PK: 100 pkt. 

Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS): 60 pkt. 
Zmiana potwierdzenia: -20 pkt. 

Błąd w opisie: -30 pkt. 
Przekroczenie czasu w limicie spóźnień: -5 pkt. za każdą rozpoczętą minutę 

Przekroczenie czasu po limicie spóźnień: -100 pkt. za każdą rozpoczętą minutę 
 

Definitywne zamknięcie mety: 18:44 (przybycie po tej godzinie = NKL) 
 

Budowa: Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660) / tel. awaryjny: 501 160 903 





 
 

BĄBLUCZUS ILLUSTRISSIMUS AC MAGNIFICUS 
 

Witajcie w Nowym Roku! W ten pięknie rozpoczynający się wieczór zapraszam Was na 
leśny spacer. Oczywiście z mapą. 

Z topograficznej mapy głównej wycięto BnO-we kieliszki, które pozamieniano miejscami. 
Żeby nie było zbyt łatwo, dodatkowo należy dopasować hipsometryczne wycinki  

(są one poobracane i w różnych skalach). 
Uwaga: nie wszystkie mapy są w pełni aktualne ;) 

 
Na spacerze nie ma tradycyjnych lampionów A4 z kredkami, tylko małe lampioniki (6x8 cm)  

z dwuznakowym kodem. Jako potwierdzenie PK należy w polu karty startowej wpisać oznaczenie  
PK z mapy oraz kod z lampionika lub udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. 

 
PK A: Jakie dwa pierwsze słowa z tabliczki na krzyżu? 

PK B: Jaki kolor kapliczki na drzewie? 
PK C: Ile róż przyczepiono do krzyża? 

 
Do zebrania: 2021 PP 

Długość i liczba PK: zależne od wariantu 
Limit czasu: 111 + 21 min 

 
Punktacja: 

Potwierdzenie poprawnego PK: 81 PP 
Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS): 61 PP 

Zmiana potwierdzenia: -11 PP 
Błąd w opisie: -21 PP 

Przekroczenie czasu w limicie spóźnień: -11 PP za każdą rozpoczętą minutę 
Przekroczenie czasu po limicie spóźnień: -101 PP za każdą rozpoczętą minutę 

 
Wygrywa ten, kto zdobędzie 2021 PP lub najmniejszą różnicę (co do modułu) do 2021 :) 

 
Definitywne zamknięcie mety: 18:44. (przybycie po tej godzinie = NKL) 

 
Budowa: Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660) / tel. awaryjny: 501 160 903 




