ITINERER informacje
CZYM JEST ITINERER?
Itinerer (zwany też roadbookiem) to opis trasy, którą należy przebyć w
trakcie rajdu. Istnieje kilka rodzajów zapisu tras, a także form rajdów,
które nie wymagają w ogóle rozrysowania. Poniżej przedstawiamy kilka
wariantów i ich zasad, które najczęściej używamy na naszych rajdach. Co
ważne: na jednym rajdzie może być stosowany jeden rodzaj opisu trasy
lub wiele, zależnie od koncepcji organizatorów.

ITINERER STRZAŁKOWY
Itinerer
strzałkowy
to
odwzorowanie
graficzne
kształtu
skrzyżowania, uwzględniając potencjalne ronda, wiadukty, mosty itp. Przy
każdym manewrze pojazd jest w miejscu kropki, a docelowo ma być
grotem strzałki. Przy szukaniu konkretnego skrzyżowania przedstawionego
w itinererze ważne są miejsca, pod jakimi przecinają się drogi, jak i
uwzględnione miejsca charakterystyczne (np. stacje benzynowe, parkingi,
kościoły). Jest to podstawowa forma opisu itinerera z natury – to, co
narysowane w kratce, musi być również na drodze.

Skrzyżowanie nieopisane itinererem strzałkowym należy przejechać
zgodnie z dyspozycją znaków drogowych nakazu, zakazu lub innymi
przepisami ruchu drogowego, narzucającymi na skrzyżowaniu jeden
kierunek jazdy lub po drodze głównej oznaczonej znakiem drogowym,
a jeśli nie ma jednoznacznie określonej drogi głównej – należy jechać
prosto.
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W itinererze strzałkowym mogą występować odległości – wszystkie
są podane w kilometrach. Odległości występują w miejscach mogących
budzić wątpliwości w opisie trasy - są szacunkowe, w punktach o
większych dystansach między manewrami. Np. jeśli w kratce z manewrem
jest napisany dystans 1,7 – jest to 1,7km między tym manewrem a
manewrem go poprzedzającym.

Poniżej
znajdują
się
najbardziej
popularne
punkty
charakterystyczne używane w itinererze strzałkowym. Są często
dużym uproszczeniem w znalezieniu odpowiedniego skrzyżowania.

W itinererze mogą występować oznaczenia literowe:
 L – skręć w pierwszą możliwą drogę w lewo
 P – skręć w pierwszą możliwą drogę w prawo
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ITINERER OPISOWY
Itinerer opisowy jest zapisem przejazdu trasy przedstawiony
słowami. Może być przedstawiony w sposób dosłowny (np. „skręć w prawo
w ulicę Warszawską”) lub nawiązujący do skojarzeń sytuacyjnych (np.
„skręć w prawo do Syrenki w stolicy”). Opis ten może być również
przedstawiony w postaci opowiadania, wiersza, itp.

ITINERER LINIOWY („CHOINKA”)
Początek odczytu tego typu itinerera następuje zawsze od dołu
rysunku, lub od jego lewej strony. Realizacja poleceń „choinki” jest
zgodna z zasadami jazdy wg itinerera z natury. „Choinka” informuje o
ilości dróg, które należy ominąć z lewej i prawej strony na skrzyżowaniu.
Wspólna prosta wskazuje kierunek wyjazdu ze wszystkich skrzyżowań.
Taki itinerer nie informuje o kształcie danego skrzyżowania, natomiast
uwzględnia wszystkie wyloty dróg w jego obrębie.

przejazd między budynkami

odzwierciedlenie przejazdu choinką

Wspólna prosta wskazuje kierunek wyjazdu z wszystkich
skrzyżowań. Taki itinerer uwzględnia wszystkie wyloty dróg w obrębie
skrzyżowania. Pomimo że na rysunku choinki dochodzące drogi rysowane
są pod różnymi kątami, to nie mają one żadnego znaczenia. Ważna jest
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tylko ilość dróg dochodzących do skrzyżowania. „Choinka” nie uwzględnia
wjazdów na posesje i zakazów wjazdów!

inna forma zapisania choinki – przy obu zasady zostają takie same

PODCHODY
W tej formie itinerera załogi otrzymują tylko punkt, do którego
należy dojechać. Na miejscu czekają zadania i podpowiedź gdzie jest
następny punkt. Nie ma sztywno narzuconej trasy. Każdy sam decyduje
jak należy dojechać do kolejnego punktu. Dlatego ważne jest, żeby
zaopatrzyć się w dokładną mapę oraz umieć się nią posługiwać – może to
bardzo uprościć jazdę na rajdzie.

SCORELAUF
Załogi otrzymają tylko listę miejsc z adresami, pod którymi będą
ukryte zadania. Więcej warte będą zadania dalej umieszczone od startu
oraz te, które będą trudniejsze i będą kosztować więcej czasu na
wykonanie. Mogą występować miejsca, które łatwo odnaleźć i ciężko
odpowiedzieć lub wręcz przeciwnie – miejsca ciężkie do znalezienia, ale z
oczywistymi odpowiedziami. „Haczykiem” jest to, że zła odpowiedź będzie
skutkować punktami ujemnymi. W tej formie rajdu punktów jest na tyle
dużo, że czas wyznaczony przez organizatorów z pewnością nie wystarczy
na odwiedzenie wszystkich podanych punktów. Tak więc to załoga
decyduje jakie miejsca z listy chce odwiedzić.
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