
                                                        Protokół końcowy z imprezy  

                                                Marsze na orientację BĄBEL III 

                          VIII eliminacji Pucharu Pomorza Gdańskiego za rok 2014 w kat. TZ  

 

1. TERMIN I MIEJSCE  

Impreza odbyła się w niedzielę, 26 października 2014 roku w Leśnictwie Gołębiewo i Leśnictwie 

Sopot. Baza imprezy znajdowała się na parkingu leśnym obok Kamienia Bąbelków. 

 

2. ORGANIZATOR 

Klub Turystów Pieszych BĄBELKI 

działający od 55 lat przy Oddziale Gdańskim PTTK 

ul. Długa 45, Gdańsk 80-827 

 

3. KATEGORIE STARTOWE  

a) kategoria TZ (dla zaawansowanych) 

Budowniczy trasy:                          Daniel Nazaruk    (Organizator InO 2/114/2011   )  

Nazwa trasy:                                  „BĄBELKOWA LOTERIA LOPEK” 

Długość trasy:                                6600 m  

Limit czasu:                                   150 minut + 30 minut w limicie spóźnień 

Liczba punktów kontrolnych:         19, w tym 13 na 7 liniach obowiązkowego przejścia 

Mapa:                                             kolorowa, przekształcona o niepełnej treści,  

                                                       kreślona za pomocą programu OCAD 

Skala mapy:                                   1 : 10 000 

Liczba startujących zespołów:       9 

Liczba uczestników:                      14 osób 

Gratulujemy zwycięskiemu zespołowi w składzie Piotr Kaczyński i Odra, który przebył trasę  

z wynikiem 0 punków karnych.  

     

b) kategoria TU (dla średnio zaawansowanych) 

Budowniczy trasy:                          Tomasz Jaworowski   (Organizator InO nr 10/134/2013) 

Nazwa trasy:                                  „Skołowany BĄBEL” 

Długość trasy:                                3900 m  

Limit czasu:                                    110 minut + 30 minut w limicie spóźnień 

Liczba punktów kontrolnych:          15 

Mapa:                                              kolorowa, przekształcona o niepełnej treści, 

                                                        kreślona za pomocą programu OCAD 

Skala mapy:                                    1 : 10 000 

Liczba startujących zespołów:        23 

Liczba uczestników:                        46 osób 

Zwycięski zespół w składzie Wojciech Nowak  i Cezary Kęprowski przebył trasę z wynikiem 0 punków 

karnych.  

Trasa tegorocznej kategorii TU była pewnym novum w bąblowych marszach na orientację. Została 

wprowadzona, aby zadowolić średniozaawansowanych, dla których trasa kategorii TZ jest zbyt zawiła, 

a także by zmniejszyć tłumy startujące w kategorii TP. Gratulujemy wszystkim uczestnikom jej 

ukończenia, a w szczególności siedmiu zespołom, które odnalazły wszystkie prawidłowe punkty 

kontrolne. 

 

c) kategoria TP (dla początkujących) 

Budowniczy trasy:                  Waldemar Jankowski    (Organizator InO nr 13/137/2013) 

Nazwa trasy:             „Foka” 

Długość trasy:       4500 m 

Limit czasu:       130 minut + 40 minut w limicie spóźnień 

Liczba Punktów Kontrolnych:     14 

Mapa:         kolorowa, nieprzekształcona, o pełnej treści,                                           

                                                        kreślona za pomocą programu OCAD  

Skala mapy:                                    1 : 7 500 



Liczba startujących zespołów:        24 

Liczba uczestników:                        72 osoby 

Pięć zwycięskich zespołów przebyło trasę z wynikiem 0 punków karnych. Gratulacje. 

Trasa kategorii TP była z założenia bardzo łatwa. Gratulujemy jej ukończenia wszystkim zespołom, 

ponieważ wszyscy uczestnicy zachowywali zasady fair play. Pierwsze miejsce kategorii TP zajęło aż  

5 zespołów złożonych z (lub dowodzonych przez) wytrawnych już zawodników orienteringu. Dla nich 

ten wariant mógł być zbyt łatwym w stosunku do umiejętności zespołów zajmujących dalsze miejsca. 

Sugerujemy niektórym z tych osób wybór w przyszłości kategorii TU lub TO  (o ile organizatorzy 

kolejnych imprez zorganizują taką trasę). 

Przypominamy, że prawidłowe potwierdzenia muszą zawierać numer punktu kontrolnego wpisany 

kredką mimo tego, że kratka ma już wydrukowany numer. Jednak te uwagi dotyczą znikomej liczby 

uczestników trasy kategorii TP. Ogromna większość dzięki wcześniejszemu uczestnictwu w trasie 

szkoleniowej TSz nie popełniała już takich błędów. Godnym odnotowania jest też to, że w tym roku 

uczestnicy zachowali się zgodnie z zasadami uczciwego współzawodnictwa. Lampiony czy kredki w 

tym roku na trasie nie były zrywane lub niszczone, a wpisy nie były przerabiane w tej samej kratce. 

Przypisujemy to nie tylko temu, że uczestnicy zostali o tym skutecznie pouczeni przez instruktorów 

podczas szkolenia na trasie TSz, lecz ich wrodzonej lub nabytej w domu lub szkole uczciwości, co 

upoważnia organizatorów do stwierdzenia, że tym razem „wygrali wszyscy”. Gratulujemy. 

 

d)  kategoria TSz (szkoleniowa) 

Budowniczy trasy:                  Ryszard Betcher     (Przodownik InO nr 464) 

Kreślenie mapy:                             Tomasz Jaworowski    (Organizator InO nr 10/134/2013) 

Długość trasy:       1900 m 

Limit czasu:        60 minut + 15 minut w limicie spóźnień 

Liczba Punktów Kontrolnych:      8 

Mapa:         kolorowa, nieprzekształcona, o pełnej treści,                                           

                                                        kreślona za pomocą programu OCAD  

Skala mapy:                                    1 : 10 000 

Liczba uczestników:                        67 osób w dwóch grupach prowadzonych przez instruktorów 

                                                        (Ryszard Betcher i Marcin Strusiński) 

 

Tabele oficjalnych wyników we wszystkich trzech kategoriach dostępne są na stronach:  

Klubu Turystów Pieszych Bąbelki           www.babelki.pl  

Pomorskiej Komisji Imprez na Orientację         www.pkino.gdansk.pttk.pl 

 

4. UCZESTNICY 

W kategorii TZ -  dla zaawansowanych startowało 9 zespołów (14 osób), 

W kategorii TU - dla średnio zaawansowanych startowały 23 zespoły (46 osób), 

W kategorii TP - dla początkujących startowały 24 zespoły (72 osoby).  

Na trasie TSz – szkoleniowej było 67 osób w dwóch grupach z instruktorami. Większość z nich wzięła 

po jej zakończeniu udział w trasie TP, niektórzy w trasie TU.  

Imprezę organizowało 10 osób, jedna osoba odwiedziła imprezę nie startując. 

Łącznie: 145 osób 

 

5. WPISY DO KSIĄŻECZEK ODZNAK TURYSTYKI PIESZEJ - TRASY  

Kategoria TZ: długość 7 km = liczbie punktów do OTP: 7 

Trasa: Gołębiewo (Kamień Bąbelków) - żółty szlak „Trójmiejski” – ul. Spacerowa – Droga 

Nadleśniczych – Leśna Polana – Długa Linia - Gołębiewo (Kamień Bąbelków) 

Kategoria TU: długość 4 km = liczbie punktów do OTP: 4 

Trasa: Gołębiewo (Kamień Bąbelków) – leśniczówka Gołębiewo - żółty szlak „Trójmiejski” – 

Bursztynowe Kule – Wąngorzelisko  – Gołębiewo (Kamień Bąbelków) 

Kategoria TSz: długość 2 km = liczbie punktów do OTP: 2 

Trasa: Gołębiewo (Kamień Bąbelków) – Ceglanka – Gołębiewo (Kamień Bąbelków) 

Kategoria TP: długość 5 km = liczbie punktów do OTP: 5 

Trasa:  Gołębiewo (Kamień Bąbelków) –- ul. Świemirowska – Gręzowo - Gołębiewo (Kamień 

Bąbelków) 

http://www.babelki.pl/
http://www.pkino.gdansk.pttk.pl/


 

6. WPISY DO KSIĄŻECZEK ODZNAK IMPREZ NA ORIENTACJĘ  

Kategoria TZ – 2 punkty (jako 1 etap imprezy o randze regionalnej) trasa dzienna, turystyczna, piesza 

Kategoria TU – 2 punkty (jako 1 etap imprezy o randze regionalnej) trasa dzienna, turystyczna, piesza 

Kategoria TP – 2 punkty (jako 1 etap imprezy o randze regionalnej) trasa dzienna, turystyczna, piesza 

Kategoria TSz – 1 punkt (jako impreza lokalna, szkoleniowa), trasa dzienna, turystyczna, piesza 

 

7. PROTESTY I ODWOŁANIA  

 W czasie wyznaczonym przez organizatora do składania uwag wpłynęły dwie reklamacje. Obie 

dotyczyły kategorii TZ i zostały rozpatrzone przez budowniczego tej trasy. 

 

a) Lampion potwierdzony przez kilka zespołów jako LOP 7 uznany zostaje za potwierdzenie punktu 

stowarzyszonego, a nie jako BPK (+ PM). Zgodnie z argumentacją wnioskodawcy, podobna jest forma 

terenu widoczna na mapie uczestnika: łuk drogi w przybliżeniu oddaje kształt LOP 7, a do tego 

odległość między końcami LOP 7 pokrywa się z odległością przecięcia asfaltu z linią energetyczną do 

skrętu w drogę leśną. 

Jak pisze wnioskujący, dokładniejsze pomiary pokazują, że nie można tam wpasować LOP 7 ze 

względu na inną krzywiznę. Jednak podstawowe kryterium dla punktu stowarzyszonego, czyli 

podobna forma terenu jest w tym przypadku spełnione. Budowniczy etapu przyjął tą argumentację. 

 

b) Potwierdzenie lampionów ustawionych jako stowarzyszone (przy drodze) obok LOP 1 

(przebiegającej granicą kultur) nie zostało uznane jako potwierdzenie właściwych punktów kontrolnych 

LOP 1. Wniosek o uznanie za właściwe obu punktów stowarzyszonych do LOP 1 argumentowany był 

przez uczestnika tym, że mimo iż w terenie linia obowiązkowego przejścia zaczynała się w miejscu 

charakterystycznym nie było to jednoznacznie umiejscowione na mapie. A taki zapis dotyczący 

wszystkich LOP zamieszczony był na niej. Budowniczy miał tu jednak poważne wątpliwości, ponieważ 

oba końce LOP 1 można było mimo tego zidentyfikować np. na podstawie pobliskich wyrysowanych 

na mapie miejsc charakterystycznych, co udało się większości zespołów.  

Prawidłowa LOP 1 była na granicy kultur, tak jak w planie mapy zostało to wykreślone. Ściągając 

lampiony budowniczy zmierzył odległość zarówno od drogi asfaltowej jak i od środka łuku. Ponadto 

była podpowiedź: skrawek drogi od południa. Budowniczy celowo nie postawił kolejnej stowarzyszonej 

linii obowiązkowego przejścia na linii energetycznej, aby nie było problemu z precyzyjnym mierzeniem 

(1-2 m). Sama LOP 1 została prawidłowo wrysowana we fragmenty mapy. Była to pułapka jak to w 

kategorii  TZ bywa. Większość zespołów dobrze ją zinterpretowała. Tego protestu uczestnika (po 

konsultacjach w środowisku doświadczonych uczestników imprez na orientację) budowniczy trasy nie 

uznał. 

 

7. PODZIĘKOWANIA  

Dziękuję wszystkim uczestnikom za ukończenie imprezy zgodnie z zasadami fair play  

oraz za miłe słowa po imprezie. A zwycięzcom poszczególnych kategorii serdecznie gratuluję. 

Podziękowania należą się przede wszystkim dziewczynom z sekretariatu Joannie Borzymowskiej  

i Dorocie Betcher, które dzielnie wspierał Michał Betcher (miał on też inne zadania techniczne). 

Dziękuję Kacprowi Strusińskiemu za pomoc szkoleniową przed imprezą i techniczną przy likwidowaniu 

trasy, Oldze Betcher za przygotowanie list startowych, Luizie Jaworowskiej za oprawianie lampionów i 

kredek, Marcinowi Strusińskiemu za fachowy instruktaż na trasie szkoleniowej. Impreza oczywiście nie 

odbyłaby się bez wielodniowej pracy i zaangażowania budowniczych tras poszczególnych kategorii, 

czyli Daniela Nazaruka (TZ), Tomasza Jaworowskiego (TU) oraz Waldemara Jankowskiego (TP), 

który poza tym zadbał o nalepki i sporo czasu poświęcił na przygotowanie klubowych lampionów.  

 

                                                                                 Kierownik imprezy                                                              

                                                                                 Ryszard Betcher (Przodownik InO 464) 

                                                                    

 


