KARTA DROGOWA informacje
CZYM JEST KARTA DROGOWA?
Karta drogowa jest kartą odpowiedzi uczestników, a także zbiorem
informacji o przebiegu rajdu danej ekipy. Wpisuje się do niej wszystkie
odpowiedzi z zadań (oznaczonych jako Z) spotkanych na trasie oraz
potencjalne zadania dodatkowe zapowiedziane przez organizatorów.
Kartę drogową można podzielić na dwie części:
1. Pierwsza część dla uczestników do wypełniania odpowiedzi (podgląd
poniżej) – jest to zbiór kratek, do których należy wpisywać odpowiedzi
wg wytycznych, które zostały opisane na następnej stronie;
2. druga część jest dla organizatorów do zapisywania technicznych
spraw przebiegu uczestnictwa załogi i jest oznaczona jako część dla
obsługi rajdu.

Ciąg dalszy na następnej stronie!
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JAK NALEŻY WYPEŁNIAĆ KARTĘ DROGOWĄ?
Kartę drogową wypełniamy od lewej do prawej, od góry do dołu.

Wypełniając kartę drogową należy zwrócić uwagę na sposób jej
wypełniania. Poniżej znajdują się wskazówki na co należy zwrócić uwagę.
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Kartę drogową należy uzupełniać na bieżąco (czyli wpisywać
odpowiedzi od razu po występującym zadaniu).
Odpowiedzi powinny być zapisane wyraźnie drukowanymi literami.
Odpowiedzi przekreślone / pokreślone / nieczytelne będą uznawane
za błędne.
Przy zadaniach składających się z kilku podpunktów (Z1a, Z1b, Z1c,
itp.) – odpowiedzi wpisujecie pojedynczo, indywidualnie do każdej
kratki (wzór znajduje się na podglądzie).
Przy zadaniach składających się z kilku pytań – odpowiedzi wpisujecie
zgodnie z kolejnością występowania podpunktów, absolutnie nie
losowo.
Odpowiedzi zdublowane i pozostawione puste pola będą uznawane
jako błędne odpowiedzi. Każdy wpis wykonujemy w pierwszej wolnej
kratce (bez zostawiania wolnych miejsc).
Odpowiedzi należy przenosić na kartę drogową – te zapisane przy
zadaniach nie będą brane pod uwagę przez organizatorów.
Zadanie na całą trasę ma pierwszeństwo przed zadaniem
indywidualnym przy wpisywaniu do karty drogowej.
Wpisując odpowiedź do karty drogowej – wpisujecie tylko i wyłącznie
odpowiedź bez wpisywania numeru zadania.
W przypadku wypełniania, przekreślania, poprawiania i pisania
czegokolwiek przez uczestników na części karty drogowej
przeznaczonej dla organizatorów będzie skutkować to dyskwalifikacją
z rajdu.
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