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1. Általános tudnivalók
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Az alábbi szabályokat minden Közép Európa Kupa (CEC) versenyen alkalmazni kell, a Közép
Európa Kupa (CEC) versenyeken csak és kizáróan ebben a Szabályzatban meglévı szabályok
alkalmazhatók.
Minden új ötlet, és ezek értelmezése február 25-ig, illetve a versenyévad elsı versenye elıtt
legalább 30 nappal kerüljön be a Szabályzatba, szöveges és képi meghatározással,
magyarázattal. Ha addig nem került be, alkalmazása abban az évben már TILOS!
A rendezı ország saját versenye elıtt csak és kizáróan minden versenyzı számára átadott,
írásban leírt, képpel kiegészített, technikai jellegő kiegészítést adhat (pl. forgalom terelés, rossz
út, figyelemfelhívás).
A Szabályzattól eltérı értelmezés TILOS!
Minden irányt jelzı információ (Észak, Dél, Kelet, Nyugat) az angol (N, S, E, W) elnevezések
alapján kerüljön feltüntetésre, a rendezı ország nyelvén történı elnevezések használata nem
megengedett.
Minden etap dokumentációjában külön meg kell adni:
1.5.1
Az etap számát (pl: 1N)
1.5.2
Az etap készítıjének nevét (pl: Sebestyén György)
1.5.3
Az etap menetidejét (pl: t = 100 min)
1.5.4
Az etap hosszát (pl: l = 10,5 km)
1.5.5
Az etapon érvényes körüljárási nyilat (WAA)
1.5.6
Az etap lapjainak számát (pl: 1/3)
1.5.7
A különleges utcák rajzos információit (lásd: 16.13./2 példa)
A Közép Európa Kupa (CEC) versenyek során csak olyan útvonalon kell végighaladni, amit a
következı információk adnak meg, azaz kizáróan ezen információk variálása használható:
1.6.1
MAP (térképi információ)
1.6.2
CONDITION (feltétel)
1.6.3
CONSTANT (állandó információ)
1.6.4
INSERT (beszúrás)
1.6.5
DETAIL (részlet)
1.6.6
SM (vaktérkép)
1.6.7
WAA (Walking Around Arrow) (körüljárási nyíl)
Minden versenyzı részére oklevél vagy emléklap nyomtatása kötelessége a rendezınek.

2. Útvonal (ROUTE)
2.1

Az útvonal egyszerő ábrákkal megadja a soron következı teljesítendı
feladatot. Íme egy példa az útvonal egy részére:
2.2 Az itinerkockában (téglalapban) levı információ azt jelenti: „hajtsd
végre”, vagyis „érintsd a megadott helyet a megfelelı módon”.
Az itinerkockáknak két típusa van:
2.2.1
Térképi: ekkor a térképen kell megkeresni az ablakban megadott helyet. (Lásd a
példa elsı itinerkockája.) Jelölés: egyszerő téglalap.
2.2.2
Reális: ekkor a térképet nem nézve, a valóságban kell megkeresni az ablakban
megadott helyet. (Lásd a példa második itinerkockája.) Jelölés: téglalap, az alsó
részben egy vízszintes vonallal.
2.3 Az itinerkockák közti jel (vagy egymás mellett levı ablakoknál a jel hiánya) azt jelenti, hogy
„közelítsd meg”.
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A megközelítésnek is két módja van:
2.3.1
Térképi: ekkor a megadott térképen kell kiválasztani a megközelítéshez használt
útvonalat. (Lásd a példa második és harmadik itinerkockája között.) Jelölés: a két
itinerkocka között egy vízszintes összekötı vonal.
2.3.2
Reális: ekkor a térképet nem nézve, a „reális haladás szabályai szerint” kell
megközelíteni a keresett helyet. (Lásd a példa elsı és második itinerkockája között.)
Jelölés: a két itinerkocka szorosan egymás mellé helyezve.

3. Térkép (MAP)
3.1

A térkép a valóság egy részének képi
ábrázolása. Íme egy példa:
A térkép részei:
3.1.1
ÉGTÁJ: a térképen mindig meg
van jelölve a négy fıégtáj egyike. A
nyíl mutat a nevezett irányba, a rá
írt bető pedig az égtáj angol
nevének kezdıbetője (N = észak; S
= dél; W = nyugat; E = kelet).
A példán északot jelöltük, amely a
térkép felsı széle felé van.
3.1.2
MÉRETARÁNY: a térkép másik állandó eleme a méretarány. Ez általában
M1:xxxxx formában van feltüntetve, ami azt jelenti, hogy a térképen mért 1 mm a
valóságban xxxxx mm-nek felel meg. Példánkon ez 1:10000, tehát 1 mm a térképen =
10 m a valóságban. A gyakorlatban ezt a jelet gyakran rövidítik: M10 = M1:10000,
M20 = M1:20000, M25 = M1:25000, M50 = M1:50000, stb.
3.1.3
UTCA: a térképen a legtöbb vonal utcát jelöl. Egy utca a legtöbbször megfelel egy
valóságos utcának, de nem feltétlenül (lásd késıbb), továbbá nem minden létezı
utcát kell jelölni a térképen. Ha az itiner térképen való haladást ír elı, akkor az utat
úgy kell megtervezni, hogy a térképen jelölt utcákon haladjunk.
A térképen utcának számítanak azok a „pöckök” is, amelyeknek egyik vége nem
csatlakozik más utcákhoz.
3.1.4
PONT: a térkép egy névvel ellátott helyszíne. Egy kis, fekete kör jelöli, és mellé írva
a neve: egy bető vagy egy szám.
!
Lehet egy szám (1-tıl 99-ig) vagy nagybető (A – Z) – csak akkor lehet
ezeken keresztülhajtani, ha ez az itinerben szerepel.
!
Lehet egy háromjegyő szám (100-tól 999-ig) – ezeken a pontokon szabad
keresztülhajtani, ha ez tőnik a legrövidebb útvonalnak.
A példákban két PONT szerepel, az „A” és a „431”-es.
3.1.5
UTCA-NYÍL: Ha egy utca mellé egy nyíl van rajzolva, akkor a térkép szerint az az
utca egyirányú. (Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a valóságban is egyirányú!) Ez az
egyirányúság csak a két keresztezıdés közötti szakaszra vonatkozik. Ha a térkép
szerint autózunk, akkor az így jelöl utcán csak a nyíl irányában szabad végighaladni.
A példában a 431-es ponttól keletre fekvı útszakasznak csupán egy kis darabja
egyirányú, azon csak nyugatról keletre szabad haladni, a többi szakaszán bármely
irányban.
3.1.6
KANYAR-NYÍL: a utca-nyíltól eltérıen a kanyar-nyíl nem útszakaszra vonatkozik,
hanem keresztezıdésre, és ennek megfelelıen nem útszakasz, hanem keresztezıdés
mellé van rajzolva a térképre. Jelentése: ha térképen a nyíl szára felıl érkezünk a
keresztezıdésbe, akkor azt csak a nyíl által mutatott utcán hagyhatjuk el. Azonban ha
más irányból érkezünk abba a keresztezıdésbe, akkor a kanyar-nyíl nem vonatkozik
ránk, bármely irányban továbbhaladhatunk. Ez lényegében hasonlít egy 'kötelezı
haladási irány' táblához.
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3.1.7

A példában jelölt kanyar-nyíl a kelet felıl érkezıkre érvényes, ınekik észak felé
kell fordulniuk.
A kanyar-nyíl megtévesztı lehet: jelölheti azt is, hogy kötelezı egyenesen haladni
egy keresztezıdésben, például délrıl észak felé. Ekkor a nyíl szára egyenes, nem
látszik egybıl, hogy egy kanyar-nyílról van szó.
Egy összetettebb (pl. deltás) keresztezıdésben egy kanyarodási nyíl akár több
elágazáson is 'áthúzhat'.
HÍD, KRESZ-TÁBLA, VILLANYRENDİR: Különféle tereptárgyakat is
jelölhetünk a térképen. Ahogyan az utcák esetében, ezeknek sem kell feltétlenül a
valóságban létezı tereptárgyakat jelölniük.

4. Útvonaltervezés a térképen
Ha két itinerkocka között (vagy az autó aktuális helyétıl) térképen keresek útvonalat egy adott pontba,
egy adott típusú keresztezıdésbe, vagy egy adott tereptárgyig, akkor azt az alábbi szabályok szerint
kell tenni:
4.1 A tervezett útvonal nem fordulhat meg utcában, továbbá keresztezıdést nem hagyhat el azon az
utcán, amelyen beérkezett;
4.2 A lehetséges útvonalak közül mindig a legrövidebbet kell figyelembe venni. Egy útvonal
rövidebb, ha annak hossza legalább 20%-kal kisebb, mint a második legrövidebb útvonalé,
vagy alapvetı geometriai szabályok alapján ki kell tudni választani a rövidebbet. (lásd: 16.1./1
és 16.1./2. példa)
4.3 Az útvonalnak figyelembe kell venni az utca- és kanyar-nyilakat
(lásd: 16.1./3; 16.1./4; 16.1./5 és 16.1./6. példa)
4.4 A tervezett útvonal nem haladhat át egy- vagy kétszámjegyő, illetve betővel jelölt pontokon
(lásd: 16.1./7 és 16.1./8. példa)
4.5 Az útvonalnak figyelembe kell venni az éppen érvényes CONDITION-öket.
4.6 Ha egy pontból ugyanabba a pontba kell menned, vagy egy pontból egy másik pontba két
egyforma hosszúságú útvonalat találsz, akkor az útvonalat a megadott körüljárási
iránynak megfelelıen kell tervezni. (lásd: 16.2./1; 16.2./2; 16.2./3 és 16.2./4. példa)
4.7 Ha nem egy jelzett pontba, hanem adott típusú keresztezıdésbe, vagy egy adott tereptárgyig
tervezünk útvonalat, akkor az ilyen keresztezıdések vagy tereptárgyak közül a legközelebbit
(vagyis a legrövidebb úton megközelíthetıt) kell figyelembe venni. (lásd: 16.1./9 és 16.1./10.
példa)

5. Térképi haladás szabályai
Miután megterveztük az útvonalat a térképen, végig kell rajta menni. Ez nem mindig teljesíthetı, mert
a KRESZ által adott, vagy egyéb utasítások mindig felülbírálják a térképen tervezett útvonalat.
Ez többféle képpen történhet:
5.1 KRESZ tábla, záróvonal vagy egyéb jelzés akadályozza, hogy a tervezett útvonalat teljesítsük
(lásd: 16.5./1-2 és 16.5/6-7. példa)
5.2 Önkontroll-tábla reális információt ad (pl: fordulj meg)
5.3 A valóságban nem létezik a térképre rajzolt utca (1) (lásd: 16.5./3-5. példa)
Ha ezek valamelyike eltérített a tervezett útvonaltól, két eset állhat elı:
5.4 Olyan helyszínre kerültünk, ami a térképen nincs jelölve – ekkor a reális haladás szabályai
szerint kell autózni addig, amíg vissza nem kerülünk a térkép egy utcájába vagy
keresztezıdésébe. Visszaérkezéskor az autó aktuális helyzetébıl kiindulva kell megtervezni az
új útvonalat. (lásd: 16.5./6. példa)
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5.5

Továbbra is a térkép egy utcájában vagy keresztezıdésében vagyunk – ekkor az autó aktuális
helyzetébıl kiindulva kell megtervezni az új útvonalat. Ilyenkor az aktuálisan látható reális
információt (tehát keresztezıdésben állva az onnan látható KRESZ-táblákat, stb.) fel kell
használni az új útvonal megtervezéséhez. Azonban más, korábban megszerzett reális
információkat az útvonaltervezéskor nem lehet figyelembe venni. (lásd: 16.5/1-5 és 16.5./7.
példa)
(1) Mint az a szövegbıl kiderült, néha a rendezık megtévesztésül rajzolnak olyan utcát a térképre, ami
a valóságban nem létezik. A legnagyobb gondot persze mindig az jelenti, hogy az ilyen 'nem
létezı, de rajzolt' utcákat felismerjük. Lehetséges az is, hogy létezik egy utca azon a környéken,
de a saját mérésünk és a térképen mért távolság különbözik.
Hogyan döntsünk, mi alapján mondhatjuk egy utcára hogy 'nem létezik', és mikor tekintsük
mérési hibának az esetet?
Megoldás: rajzoljuk fel a talált utcát a térképünkre a mért helyre. Ha az eredeti jelölés és az
általunk rajzolt vonal közti távolság kisebb, mint 5 mm, akkor az esetet mérési hibának kell
tekinteni. (Ez M10-es léptékő térképen 50 m, M25-ösön 125 m stb. eltérésnek felel meg.) Ha
megfelelı pontból indul az utca, de nem a rajzolt irányban, akkor 20°-nál kisebb eltérést szintén
mérési hibának kell tekinteni.

6. Reális haladás szabályai
Ha a térképet nem nézve, tehát „reális haladással” közelítünk meg egy adott helyet, akkor a
következık szerint kell haladnunk: (lásd: 16.6. példa)
6.1 Ha a továbbhaladás egyértelmő, mert a KRESZ csak egy irányt engedélyez, akkor arra (például
'kötelezı haladási irány' vagy 'behajtani tilos' tábla).
6.2 Az úton addig haladnunk, amíg a keresett keresztezıdésbe nem érkezünk.
6.3 Ha fıútvonalon haladva elágazáshoz érkezünk (tábla jelzi a fıútvonal haladási irányát), akkor a
fıutat követve kell továbbhaladni
6.4 Más esetben egyenesen kell továbbhaladni
Ha a fenti szabályok alapján nem tudunk továbbjutni, mert alsóbbrendő útról olyan elágazásba
érkezünk ahol egyenesen nem folytatódik az út, akkor hibás útvonalon járunk.
A reális haladás közben soha nem kell egy utcában visszafordulni, kivéve ha erre külön jel felszólít
(például önkontroll-tábla).

7. Itinerkockák értelmezése
7.1

Az itinerkockák hatféle kombinációban állhatnak:
Elnevezés:

Jelölés:

Értelmezés:

Térképi
itinerkockából térképi
itinerkockába
térképien:

A térképen az A PONT-ból a B PONT-ba
megtervezzük az útvonalat, majd végrehajtjuk a térképi haladás szabályai szerint. Ha a két
itinerkocka közti vonalra egy szám vagy bető
van írva, akkor az annak a térképnek a jele,
amelyen az útvonalat meg kell tervezni.
(lásd: 16.1. – 16.5 példa)

Reális itinerkockából
reális itinerkockába
reálisan:

Miután a T-elágazásban jobbra fordultunk, a
reális haladás szabályai szerint haladunk
mindaddig, amíg egy teljes keresztezıdésbe nem
jutunk, és ott balra fordulunk. (lásd: 16.6-7.
példa)

6

Reális itinerkockából
térképi itinerkockába
térképien:

Miután a teljes keresztezıdésben balra
fordultunk, a térképen megtervezzük az
útvonalat a B PONT-ba, majd végrehajtjuk.
(lásd: 16.8. példa)

Reális itinerkockából
térképi itinerkockába
reálisan:

Miután a T-elágazásban jobbra fordultunk, a
reális haladás szabályai szerint haladunk
mindaddig, amíg el nem érkezünk a térképi B
PONT-nak megfelelı helyre. (lásd: 16.9. példa)

Térképi
itinerkockából térképi
itinerkockába
reálisan:

Miután beérkeztünk a térképen A-val jelöl
PONT-ba, onnan kezdve a reális haladás
szabályai szerint haladunk mindaddig, amíg el
nem érkezünk a térképi B PONT-nak megfelelı
helyre. (lásd: 16.10. példa)

Térképi
itinerkockából reális
itinerkockába
reálisan:

Miután beérkeztünk a térképen A-val jelölt
PONT-ba, onnan kezdve a reális haladás
szabályai szerint haladunk mindaddig, amíg egy
teljes keresztezıdésbe nem jutunk, és ott balra
fordulunk. (lásd: 16.11. példa)

7.2

Reális itinerkockában szerepelhet:
Elnevezés:

Irány megadása

Jelölés:

Értelmezés:

Jelentése: a következı keresztezıdésben ahol lehetıség van rá, a
jelzett irányban (balra, jobbra vagy egyenesen) kell továbbhaladni,
a keresztezıdés alakjától függetlenül. Ha több utca is van a
megfelelı irányban, akkor az adott irányba esı elsı lehetıséget
kell választani.

Teljesen
kirajzolt
keresztezıdés

Ha ilyen ábrát kell teljesíteni, akkor csak az ábrával pontosan
egyezı keresztezıdés felel meg. A keresztezıdésbe a térkép alsó
széle felıl érkezünk, kivéve ha egy ponttal meg van jelölve a
behajtási irány.

Tereptárgy

Addig kell haladni, amíg az adott tereptárgyat meg nem találjuk
(pl ha híd, akkor át kell haladni rajta, ha KRESZ-tábla, akkor el
kell haladni mellette).

7.3

Figyeljünk a következı szabályokra:
7.3.1
Ez az INSERT vagy reális információ (például) alkalmazandó általában minden
közlekedési tábla típusra (minden tábla-kombinációra vagy kiegészítı táblákra
!
Bizonyos kombinációk kizárhatóak egy CONSTANT használatával (lásd:
16.13. példa)
!
Lehetséges a tábla pontos alakjának (kombinációjának) használata (lásd:
16.13. példa)
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!

7.3.2

7.4

Ezzel megszüntetjük a táblák oszloppal vagy oszlop nélkül való
jelölésének megkülönböztetését.

A reálisan rajzolt útelágazások megegyeznek az útkeresztezıdés formájával.

Térképi itinerkockában szerepelhet:
Elnevezés:

Jelölés:

Értelmezés:

Irány megadása

A legközelebbi térképi keresztezıdésben - ahol lehetséges - a jelölt
irányba (balra, jobbra vagy egyenesen) kell fordulni. Nem számít
keresztezıdésnek ebbıl a szempontból az, ahol a térképen
egyértelmő a kihajtás (például kanyar-nyíllal megadva).

Térképi
keresztezıdés

A legközelebbi, ilyen alakú térképi keresztezıdésben - ahol
lehetséges - a jelölt irányba kell fordulni. A keresztezıdés mindig
észak felé van tájolva. Meg lehet adva be- illetve kihajtási irány is,
de ha nincs, akkor mi választhatjuk ki hogy milyen irányból
közelítjük meg illetve hagyjuk el (természetesen a térképi
útvonaltervezési szabályok alapján).

Térképi PONT

A jelölt térképi PONT-ot kell érinteni - hasonlóképpen mint egy
keresztezıdést.

Térképi
körforgalom

Térképi
tereptárgy

7.4.1

A jelölt térképi körforgalom azt adja meg, hogy a
térképen tervezett haladásnál, a térképi körforgalmat
hányadik kijáraton kell elhagynom:

A térképen a legközelebbi ilyen tereptárgyat kell megközelíteni, és
mellette elhaladni.

A térképien rajzolt útelágazásoknál mindig az elsı lehetıséget kell keresni.
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7.4.2

A térképi itinerkockák tájolásának megadása:

Az itinerkocka nincs
északra tájolva:

Az itinerkocka északra van
tájolva:

Az itinerkocka
északra van
tájolva:

8. Állandó adat (CONSTANT)
8.1

A CONSTANT adatok általános, az egész útvonalra érvényes alapszabályokat adnak meg. Ezek
általában bizonyos KRESZ-táblák megfelelı értelmezését írják elı. (lásd: 16.13. példa)

9. Részlet (DETAIL)
9.1

9.2

A DETAIL a térkép egy kinagyított részlete. Általában egy összetettebb keresztezıdést és
környékét ábrázolja. A rajta szereplı jelölések az össszes térképre érvényesek. A DETAIL és a
térkép legalább egy közös PONT-ot tartalmaz, hogy meg lehessen találni az összeillesztési
pontot. Ha nincs másként jelölve, akkor a DETAIL M1:10000 léptékő. (lásd: 16.12. példa)
A DETAIL-en szereplı terület minden utcáját fel kell tüntetni, illetve minden keresztezıdést
pontosan, az oda befutó utcák teljességével kell ábrázolni.

10. Feltétel (CONDITION)
10.1 A CONDITION egy olyan feltételt ír elı, amelyet térképi útvonal tervezésekor figyelembe kell
venni. (lásd: 16.14. példa)
10.2 Több fajtája van:
10.2.1 Egy adott térképi PONT-ra vonatkozó: ha az adott térképi PONT-ot érintjük, akkor
ott az elıírt módon kell haladnunk. (lásd: 16.14./1-2. példa).
10.2.2 Térképi jelre vonatkozó: ha egy ilyen térképi jel mellett elhaladunk, akkor a
megadott utasításokat kell végrehajtani. (lásd: 16.14./4-6. példa).
10.2.3 Itiner-szakaszra vonatkozó. Az útvonalban megadott két itinerkocka között a
megadott módon kell haladni. (lásd: 16.14/3. példa).
Például: CONDITION:
Itt a térképi 111-es pontot mindig csak dél felıl
szabad megközelíteni.
10.3 Kihangsúlyozzuk, hogy a CONDITION-t CSAK a térképi haladásnál kell felhasználni.

11. Beszúrás (INSERT)
11.1 Az INSERT olyan utasítás, amit bizonyos esetekben - az aktuális célokat félretéve – beszúrunk
az útvonalunkba.
11.2 Az INSERT mindig egyértelmően megadja, hogy MIKOR, és hogy MIT szúrunk be. A MIKOR
lehet egy adott pont érintése, egy adott KRESZ-tábla melletti elhaladás, adott távolság elérése,
vagy egyéb dolog. A legtöbb esetben a MIKOR-t az INSERT elsı itinerkockája tartalmazza.
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11.3 Amikor végrehajtottunk egy INSERT-et, folytatjuk utunkat az eredeti útvonalunk szerint.
(lásd: 16.15. példa).
11.4 Fontos különbség a CONDITION és az INSERT között, hogy míg a CONDITION utasításokat
figyelembe veszem útvonal tervezésekor, az INSERT-eket nem: csak akkor veszem észre, hogy
be kell szúrni, amikor megfelelı helyen járok.
Például: INSERT – Ebben az esetben mindig, ha az út mellett
ránk vonatkozó 'elsıbbségadás kötelezı' táblával találkozunk, a
következı lehetséges helyen balra kell fordulni. (Legtöbbször ez
a táblával jelzett keresztezıdés, de nem mindig.)
11.5 Két vagy több INSERT végrehajtása ugyanazon helyen (keresztezıdésben) nem
megengedett. Minden INSERT egyenlı prioritást élvez. A következı INSERT-et az elsı
végrehajtásának befejezése után lehet végrehajtani.

12. Szakaszok (SECTION)
12.1 Gyakran elıfordul, hogy egy CONDITION vagy egy INSERT csak egy adott szakaszra
vonatkozik. A szakaszon haladva tehát alkalmazni kell, a szakaszon kívül pedig figyelmen kívül
kell hagyni, mintha nem is létezne az adott utasítás.
Például: Ezen a példán az INSERT 1 utasítást csak
addig kell figyelembe venni, amíg az A PONT-ból
a B PONT-ba haladunk. Miután elértük a B PONTot, az INSERT 1-et a továbbiakban nem kell
alkalmazni.

13. Vaktérkép (SM)
13.1 Az SM egy grafikusan ad egy útvonalat, amelyen a megadott irányban végig kell haladni. Az
SM független a térképektıl, tehát az SM végrehajtásakor a térképek szimbólumait figyelmen
kívül kell hagyni. Sıt, gyakran az SM olyan utcákon halad, amelyek nincsenek is a térképre
rajzolva.
13.2 Az SM-hez mindig meg van adva legalább három alapadat: tájolás, méretarány és egy térképi
PONT, hogy be lehessen azonosítani az SM helyszínét. Az SM megadhatja a be- és a kihajtás
irányát is: egy nyíllal, vagy (kihaladás esetén) reális itinerkockával.
13.3 Az SM mindig keresztezıdésben kezdıdik és végzıdik – lehet pl. olyan keresztezıdésben,
amelyben nem egyértelmő a kihaladás iránya. Amennyiben a kihaladás iránya nincs megadva,
reálisan el kell hagynom az útkeresztezıdést (például egyenesen továbbmenni).
13.4 Gyakran van szükség arra, hogy megszakítsuk az SM végrehajtását (például egy INSERT
utasítás, vagy KRESZ szabály miatt). Ekkor a megszakítás helyére kell visszatérni, és onnan
folytatni az SM-et.
A visszatérés szabályai a következık:
13.4.1 Az SM útvonalán nem szabad haladni,
13.4.2 A menetiránnyal szemben sem szabad haladni,
13.4.3 Az SM útvonalát keresztezni szabad,
13.4.4 A visszatéréshez az útvonalat az alaptérkép (BASE MAP) alapján kell megtervezni
(lásd: 16.16. példa) .
13.5 Az SM pontjai és objektumai az alaptérképre kerülnek. Minden pont és tárgy (pl. híd,
közlekedési tábla, stb) ami az SM-en szerepel, miután végighaladunk rajta, az
alaptérképre beszúrásra kerül – kivéve a nyilak. A beszúrt pontok és objektumok az etap
végig érvényesek (lásd: 16.16./6. példa) .
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14. Körüljárási nyíl (WAA) (Walking Around Arrow)
14.1 Ha egy pontból ugyanabba a pontba kell menned, vagy egy pontból egy
másik pontba, és két egyforma hosszúságú útvonalat találsz, akkor – ha
más körülmény nem határozza ezt meg – az útvonalat a megadott
körüljárási iránynak megfelelıen kell tervezni, óramutató járásával
megegyezı vagy vele ellentétes irányban (lásd: 16.2./1; 16.2./2; 16.2./4 és
16.2./5. példa) .
Például: itt az óramutatóval megegyezıen.

15. Késések és hibapontok
Késési idıkorlát:
! Egy etap – maximum késés – 45 perc
! Két etap – összes maximum késés – 60 perc (de a maximum késés 45 perc/etap)
! Három etaptól – összes maximum késés – 90 perc (de a maximum késés 45 perc/etap).
Késési hibapontok:
! 1 – 10 perc késés etapon – minden perc 5 pont
! 11 – 45 perc késés etapon – minden perc 10 pont
! 46 perc késéstıl – minden perc 500 pont, egy etapnál a 46. perctıl, két etapnál a 61.
perctıl, három etapnál a 91. perctıl
! Minden éjjeli és nappali szakasznál, az utolsóként induló autó maximális késési
idıpontja után 15 perccel az idıellenırzés beszüntethetı, és minden autó, amely ez után
érkezik, 7500+10000 büntetı pontot kap. A szervezı nem vár tovább a versenyzıkre.
Etap hibapontok:
! Önkontroll többlet = 60 pont / db
! Önkontroll hiány = 100 pont / db
! Radar = 10 pont / 1km/h, a megengedett határ felett
Ügyességi verseny hibapontok:
! Az ügyességi versenyen töltött idı, pontokra konvertálva: 1 másodperc = 2 pont.
! Túlfutás vagy bója döntés: 10 pont / db.
! Túlfutás vagy bója döntés a rajtban/célban (tipikusan Szlovákiában és Csehországban, ahol az
autó körül nagy mérető bójákat helyeznek el): 15 pont / db.
! Kihagyott kapuk a szlalom során (2 kapu): 10 pont / db.
! Kihagyott kapuk a szlalom során (több mint 2 kapu): 50 pont – hibás sorrendben
végrehajtott feladat.
! Hibás érkezés a célvonalra (pl. Tengelyek adott vonalak közé érkezésekor, kerék négyzetre
érkezésekor, stb): 15 pont.
! Feladat pontatlan teljesítése (pl. Hibás érkezés, kihagyott kapu, stb.): 15 pont.
! Más feladat nem teljesítése (pl. szők kapuk, bóján túlfutás kapuban forduláskor, stb.): 15 pont
/ db.
! Lehúzott ablak a navigátor oldalán: 50 pont.
! Nyitott ajtó a verseny során: 50 pont.
! Feladat-teljesítés rossz sorrendje: 50 pont.
! Feladat kihagyása a verseny során, vagy 3 vagy több kapu kihagyása szlalom során: 50 pont.
! A garázs egy speciális/dupla feladat:
o A garázs végén kismérető bójákat kell érinteni. A kis bóják érintésének
elmulasztása/feldöntése vagy a nagy bóják érintése: 15 pont.
o Oldalsó bóják érintése (akár az összesé): 15 pont.
! Befejezetlen ügyességi verseny vagy technikai okok miatt elmulasztott indulás: az utolsó
helyezett pontszáma + 50 pont.
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16. Példák
A példáknál a zöld vonal a helyes útvonalat jelöli, a piros vonal pedig a hibásat.
A térképeknél északot nem jelöltük külön, mindig a térképek felsı széle felé van.

1. példasor (Térképibıl térképibe térképien – alapok)
Ebben a példasorban a feladat végig azonos: két térképi PONT között
kell megtervezni az útvonalat. Az itiner tehát:
Példa

16.1./1.a
példa

16.1./1.b
példa

Térkép

Magyarázat

Ez egy nagyon egyszerő eset: az A pontból
kihaladva a geometriai szabályok alapján
kiválasztható a legrövidebb út: egy négyzet
egyik oldala rövidebb, mint a másik három
együtt, tehát azt a négyzetet nem kell
megkerülni.
A legrövidebb út megállapítása: Az A és B
pontok között csak a „hely 1” és „hely 2”
közötti részeket kell figyelembe venni (az 1es és 10-es közös szakaszok nélkül).
„a1” szakasz hossza: 2+3+4+5+6.
„a2” szakasz hossza: 7+8+9.
Ha a különbség a1 és a2 között több mint
20%, akkor ez megmutatja a rövidebb utat
az A és B pontok között.

16.1./2.
példa

Itt már több út közül lehet választani, lemérve
egyértelmő hogy a pirossal jelölt út hosszabb,
mint a zölddel jelölt.

16.1./3.
példa

Ezen a példán az egyirányú utcák használatát
lájuk: a térképen nem tervezünk olyan utat,
amely egyirányú utcán szembe haladna a
nyíllal.

16.1./4.
példa

Ezen a példán a kanyar-nyíl használatát
láthatjuk. Itt nem is tudnánk más útvonalat
választani.

16.1./5.

Itt lehetne más útvonalat választani, de a
kanyar-nyíl (ami esetünkben ugye egyenesen
történı továbbhaladást ír elı) ellenére még ez a
legrövidebb útvonal.

példa
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Példa

16.1./6.
példa

16.1./7.
példa

16.1./8.
példa

16.1./9.
példa

16.1./10.
példa

A térképi
híd 'alatti'
utca
jelentésérıl:

Térkép

Magyarázat

A kanyarnyilat természetesen csak akkor kell
figyelembe venni, ha a szára felıl érkezel,
máskülönben a keresztezıdésben bármerre
fordulhatsz.

A betővel jelölt PONT-ot - ha nincs itinerben
elıírva - a térképi útvonal nem érintheti.

A fenti igaz az egy és két számjeggyel jelölt
PONT-okra is.

A három számjeggyel jelölt pontokat érintheti a
térképen tervezett útvonal.

Ha a híd két oldalához hozzáfut két térképi
utca, akkor az a két utcát egy összefüggı
utcának kell tekinteni. Tehát a példán látható
módon az A PONT-ból a B PONT-ba vezetı
legrövidebb út a térképen áthalad a térképi híd
alatt.

Ha az oldalsó utcák nem érik el a térképi hidat,
akkor az a szokásos értelemben csupán két
önálló térképi utca.
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Példa

Térkép

Magyarázat

A térképi haladásnál elıre tervezhetıen kell
ábrázolni az utakat, késıbbi (esetleges)
információt nem szabad tervezni!
Helyes térképi útvonal:
16.1./11.
Helytelen térképi útvonal:

2. példasor (Térképibıl térképibe térképien – körüljárás, be- és kihajtási irány)
Most a körüljárási irány használatát mutatjuk be.
Itiner

Itiner

Itiner

16.2./1. példa
Körüljárási
A térképen tehát egy adott helyrıl ugyanoda ennek
irány
megfelelıen kell az útvonalat tervezni.

16.2./2. példa
Körüljárási
A térképen tehát egy adott helyrıl ugyanoda ennek
irány
megfelelıen kell az útvonalat tervezni.

16.2./3. példa
Megkeressük a legrövidebb utat, amin eljuthatunk
Körüljárási
A-ból az A-ba, és közben figyelembe vesszük a
irány
körüljárási irányt is.
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16.2./4/a. példa
Körüljárási A legrövidebb úton eljutunk B-be, majd
irány
onnan keressük a legrövidebb utat A-ba.

Itiner

16.2/4/b. példa:
Körüljárás
Figyelembe kell venni a térképi nyilakat is!
i irány

Itiner

Így mőködik a behajtási irány:

Itiner

16.2./5. példa
Olyan utat keresünk, hogy a végén kelet felıl érkezzünk
a B PONT-ba. Utána a legrövidebb úton haladunk az A
PONT felé.

Így mőködik a kihajtási irány:

Itiner

16.2./6. példa
Olyan utat keresünk, hogy a végén a B PONT-ba jutunk
úgy, hogy el tudjuk majd hagyni észak felé. Miután
elhagytuk, a legrövidebb úton haladunk az A PONT felé.
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Így mőködik a be- és kihajtási irány:

Itiner

16.2./7. példa
Olyan utat keresünk, hogy a végén a B PONT-ba jutunk
északról, majd elhagyjuk kelet felé. Utána a legrövidebb
úton haladunk az A PONT felé.

Vagy külön a be- és a kihajtási irány:

Itiner

16.2./8. példa
Elıször dél felıl bemegyünk a B PONT-ba. Utána habár egybıl el tudnánk hagyni észak felé, - térképen
teszünk egy kört, mert az utasítás szerint a B PONT-ot
kétszer kell érinteni, és közte haladni kell a térképen.

Hasonló, de be- és a kihajtási irány nélkül:

Itiner

16.2./9. példa
Elıször a legrövidebb úton bemegyünk a B PONT-ba.
Utána megkeressük a térképen a legrövidebb utat, amely
a B PONT-ba vezet.

Más a feladat: érintsük kétszer a B PONT-ot:
16.2./10. példa
Az A PONT-ból kiindulva megkeresem a legrövidebb
olyan útvonalat, amely kétszer érinti a B PONT-ot. Ez
Itiner
láthatóan különbözik az elızı példától, hiszen itt már
amikor B PONT-ot elıször közelítem, akkor is tekintettel
kell lennem a késıbbi utamra.
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Érintsük a térképi B PONT-ot, és hagyjuk el egy 'térképi egyenesen' utasítás szerint.

Itiner

16.2./11. példa
A B PONT-ba nem érkezhetek dél felıl, hiszen akkor
nem tudom végrehajtani a 'térképi egyenesen' utasítást a
pontban. Ezért a legrövidebb út szerint kelet felıl
érkezem, és nyugat felé hagyom el a B PONT-ot.

Érintsük a térképi B PONT-ot, és hagyjuk el egy 'reális egyenesen' utasítás szerint.
16.2./12. példa
A reális információval nem számolok, amikor a térképen
útvonalat tervezek, ezért a legrövidebb úton haladok a B
PONT felé. Miután odaértem, egy 'reális egyenesen'
Itiner
utasítást hajtok végre a B PONT-ban, tehát észak felé
hagyom el a keresztezıdést - reálisan, tehát nem zavar a
térképre rajzolt nyíl.

3. példasor (Térképibıl térképibe térképien – keresztezıdések és kanyarodások)
Itiner

16.3./1. példa
Térkép

Magyarázat

A legközelebbi térképi teljes
keresztet keresi (ami észak-dél és
kelet-nyugat irányban áll).

Itiner

16.3./2. példa
Térkép

Magyarázat

Úgy közelíti meg a teljes
keresztezıdést a térképen, hogy
dél felé tudja elhagyni.
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Itiner

16.3./3. példa
Térkép

Magyarázat
Úgy közelíti meg a teljes
keresztezıdést a térképen, hogy
észak felıl érkezzen bele.

Itiner

16.3./4. példa
Térkép

Magyarázat
Szintén a legközelebbi, az
ábrának megfelelı elágazást
keresi meg a térképen.

Itiner

16.3./5. példa
Térkép

Magyarázat
Megkeresi a legközelebbi olyan
keresztezıdést
a
térképen,
amelybıl kelet, nyugat és dél felé
indulnak ki utcák, és dél felıl
meg tudja közelíteni. Miután
odaért, elhagyja kelet felé.

Itiner

16.3./6. példa
Térkép

Magyarázat

A
legközelebbi
térképi
elágazásban, ahol lehetséges,
balra fordul.

Itiner

16.3./7. példa
Térkép

Magyarázat
Az elsı utca a térképen
egyirányú, ezért a legközelebbi
elágazás ahol balra fodulhat a
teljes kereszt alatti.
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Itiner

16.3./8. példa
Térkép

Magyarázat
Az elsı elágazásnál egyenesen
nem lehetne továbbhaladni, tehát
ebbıl az irányból érkezve ez nem
minısül térképi elágazásnak. A
'térképi bal' utasítást a teljes
keresztezıdésben hajtjuk végre.

Itiner

16.3./9. példa
Térkép

Magyarázat

Ha az utasítás csupán egy 'térképi balra',
akkor nem kell nézni az elágazás alakját: a
legközelebbi olyan helyet kell választani,
ahol balra lehet fordulni.

Itiner

16.3./10. példa
Térkép

Magyarázat

A 'térképi balra' utasítást nem szabad
összekeverni a 'térképi elágazásban
nyugat felé' utasítással: ekkor a rajzolt
elágazást kell keresni, és azt nyugat felé
elhagyni.

4. példasor (Térképibıl térképibe térképien – térképi tereptárgyak és egyéb jelek)
Itiner

16.4./1/a. példa
Térkép

Magyarázat

A térképi objektumok esetén
szintén a legközelebbit kell
keresni, de pl. az itt látható térképi
hidak nincsenek északnak tájolva.
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Itiner

16.4./1/b. példa:
Térkép

Magyarázat

A térképi objektumok esetén
szintén a legközelebbit kell
keresni, de pl. az itt látható térképi
hidak északnak vannak tájolva.

Itiner

16.4./2. példa
Térkép

Magyarázat

Ha az utasítás szerint térképen
jelölt KRESZ-tábla mellett kell
elhaladni, akkor a táblának a
haladási irány szerint jobb kéz
felé kell esni, és a 'szára' felıl
kell érkezni.

Itiner

16.4./3. példa
Térkép

Magyarázat
Az 'Az XX°' jelölés Azimutot
jelent, vagyis az északkal bezárt
szöget adja meg. A példában
tehát úgy kell behajtani a térképi
B PONT-ba, hogy északhoz
képest 90°-ot elfordulva, vagyis
kelet felé hagyjuk el.

Itiner

16.4./4. példa:
Térkép

Magyarázat
Az ilyen itinert egyenes itinernek
hívjuk, mivel az útvonal egy egyenes
mentén van megrajzolva. Értelmezése:
csupán a bal és jobb kéz felıl elhagyott
utcákat jelöli, az utcáknak az
egyenessel bezárt szöge, valamint az
elágazások közti távolság semmilyen
információval
nem
szolgál.
Elágazásnak csak az számít, ahol a
térképen legalább két irányba lehet
továbbhaladni.
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16.4./5. példa
Térkép

Itiner

Magyarázat
A térképi haladást jelzı vonal fölé
írt szám azt mutatja meg, hogy
melyik térképen kell az útvonalat
keresni.
1

Amikor egy adott térképen
keresünk útvonalat, akkor az
összes többi térkép információit
figyelmen kívül kell hagyni.
2

5. példasor (Térképibıl térképibe térképien – útvonal újratervezése)
Ebben a példasorban a feladat végig azonos: két térképi PONT között kell megtervezni az
útvonalat.
Az itiner tehát:

A térkép is azonos az elsı hat példához:
Példa

Valóság

Magyarázat

16.5./1.
példa

A 'behajtani tilos' tábla miatt nem lehet balra
fordulni a kívánt helyen. Az új útvonal: tovább,
majd kelet felıl be a B PONT-ba.

16.5./2.
példa

A 'kötelezı haladási irány balra' tábla miatt
balra kell fordulni. Az új útvonal innen
egyszerően adódik.

16.5./3.
példa

Itt a valóságban nem létezik az utca. A helyzet
éppen olyan, mintha tilos lenne behajtani.
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Példa

Valóság

Magyarázat

16.5./4.
példa

A keresett helyszínen nem létezik az utca éppúgy ahogy az elızı példákon. Igaz,
korábban volt egy másik, de az 5mm szabály
alapján az már nem tekinthetı mérési hibának tehát egyszerően egy önálló, térképen nem
jelölt utcának tekintjük. (Nyomtatásban nem
biztos, hogy a fenti ábra megfelel az 5mm
szabálynak!)

16.5./5.

A szituáció megegyezik az elızıvel - eltekintve
attól, hogy a létezı utca a másik irányban van
eltolva, de a térképre mérve itt is eléri a
különbség az 5mm-t.

példa

Végül egy kicsit összetettebb példa: itt kétszer
kell megszakítani a tervezett utat. A második
megszakításnál leérek a térképrıl, ezért reálisan
haladok mindaddig amíg vissza nem érek rá. A
visszaérkezéskor egy, a térképen egyirányú
utcában találom magam. Itt tehát az újonnan
tervezett útvonal észak felé indul.

16.5./6.
példa

Egy példa
térképpel:

új

itinerrel

Példa

és

Valóság

Magyarázat

Amikor a 'behajtani tilos' tábla miatt
újraértékeljük az utat, akkor megkeressük
a legrövidebb úton megközelíthetı teljes
keresztezıdést - ami most különbözni fog
attól,
amit
elsı
alkalommal
kiválasztottunk.

16.5./7.
példa

Egy ellenpélda, amikor
nem kell új útvonalat
tervezni:
Példa

16.5./8.
példa

Valóság

Magyarázat

Az A PONT utáni elsı elágazásnál csak
keletre
tudunk
továbbhaladni,
de
szerencsénkre ez nem mond ellent a
tervezett útvonalnak, tehát ezt az elágazást
tekintjük a második itinerkockában
megadottnak.
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6. példasor (Reálisból reálisba reálisan – alapok)
Itiner

16.6./1. példa

16.6./2. példa

16.6./3. példa

16.6./4. példa

16.6./5. példa

16.6./6. példa

Valóság

Magyarázat

A 'jobbra be' után addig haladunk
az úton a reális haladás szabályai
szerint,
amíg
egy
teljes
keresztezıdésben jobbra nem
tudunk fordulni.

A 'jobbra be' után addig haladunk
az úton a reális haladás szabályai
szerint, amíg az ábrán ábrázolt
keresztezıdést meg nem találjuk.

A 'jobbra be' után addig haladunk
az úton a reális haladás szabályai
szerint, amíg az elsı lehetséges
helyen balra nem tudunk fordulni.

A pontos reális keresztezıdésnél
fordulok balra, majd addig
megyek, míg másodszor is
keresztezek egy villanyrendırös
teljes útkeresztezıdést.

A jobbra befordulás után addig
haladunk, amíg el nem érünk egy
'elsıbbségadás kötelezı' tábláig,
majd a tábla után balra fordulunk.
Hangsúlyozzuk ki, hogy a
háromszög tábla után az elsı
lehetséges elágazásnál (tehát ahol
legalább két irányban lehetne
továbbhaladni) kell elfordulni
balra.

23

Itiner

Valóság

16.6./7. példa

Magyarázat

Ha olyan eset fordul elı, hogy a
táblával jelzett elágazásban kell
kanyarodni, akkor az 5. példán
látható itinert gyakran az alábbi
módon szokás rövidíteni:

16.6./8. példa

=

CONSTANT:

Ha
meghatározott
pontig
haladunk (itt a tábláig), és még
egy CONSTANT (állandó adat)
feltételre is figyelnem kell, akkor
pontosan addig a tábláig kell
mennem, ami megfelel az
itinerábrában rajzoltnak.

Ha csak fordulási nyíl van
feltüntetve, az elsı lehetséges
verziót kell választani az elsı
megfelelı keresztezıdésnél (pl. ha
több utca is található a jelölt
irányban, akkor azt kell választani,
ami az elsı az adott irányban.

16.6./9. példa

7. példasor (Reálisból reálisba reálisan – egyebek)
Itiner

16.7./1. példa

16.7./2. példa

Valóság

Magyarázat

A 'jobbra be' után addig haladunk
az úton a reális haladás szabályai
szerint, amíg egy elágazásban a
megadott
irányba
tudunk
fordulni. A megadott szám az
északkal bezárt szöget jelenti.
Itt egy példa az egyenes itiner
reális változatára. Értelmezése
hasonló a térképen végrehajtott
egyenes itineréhez, csupán itt a
reális haladás szabályai szerint
kell közlekedni.
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Itiner

Valóság

Magyarázat

Az itinerkockák közé írt számok
a keresztezıdések távolságát
jelentik km-ben megadva. (A
példán mindkét négyzet 100m
oldalú.) Az elrendezés ne
tévesszen meg senkit, ez három
darab reális itinerkocka. A balról
elhagyott utca után reálisan (a
példán egyenesen) haladunk
200m-en keresztül, majd ott egy
teljes keresztezıdésben (vagy
“kettısnél”) elfordulunk balra.

16.7./3. példa

16.7./4. példa

Ennél az elrendezésnél a számok
nem a két itinerkocka közötti
távolságot mutatják, hanem az
elsıtıl kezdıdıen a teljes
távolságot.
Reális
vonalas
itineren
ÉJSZAKA meg kell különböztetni
aszfalttal
burkolt
utakat és nem aszfalt utakat.

16.7./5/a. Példa

VAGY

Reális
vonalas
itineren
NAPPAL
nem
szükséges
megkülönböz-tetni
aszfalttal
burkolt utakat és nem aszfalt
utakat.

8. példasor (Reálisból térképibe térképien)
Itiner:

Térkép

16.8./1. példa

Valóság

Magyarázat

Reális teljes keresztnél balra
fordulunk, és ezzel lekerülünk a
térképrıl.
Ezután
reálisan
haladunk addig, amíg vissza nem
érkezünk
a
térképre.
Visszaérkéezéskor megkeressük a
legrövidebb térképi utat az A
PONT-ba.
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Térkép

Valóság

16.8./2. példa

Magyarázat

Itt a térkép változott: az az utca,
aminél visszaérkeztünk a térképre
(a kanyarok ellenére) egyirányú.
Ezért az útvonalkeresésnél csak a
nyílnak
megfelelı
irányban
haladhatok rajta.

16.8./3. példa

Megint a térkép változott az elızı
példához képest: az egyirányúság
csak elágazástól elágazásig van
érvényben, tehát a dél felé nézı
"pöcök" miatt nem egyirányú
utcába érkezünk, kanyarodhatunk
észak felé.

9. példasor (Reálisból térképibe reálisan)
Térkép

Itiner

16.9./1. példa

Valóság

Magyarázat

Reálisan haladunk a teljes keresztezıdésig, és ott
balra fordulunk. Ezzel letérünk a térképrıl, de nem
érdekel minket, hiszen reálisan haladunk a B
PONT-ig. Késıbb egy elágazásba érkezünk, ahol
balról egy zsákutca van, tehát csak jobbra
haladhatunk tovább. Közben visszaértünk egy
térképen jelölt utcára, ami egyirányú, ráadásul a
nyíllal szembe haladunk - de mindez továbbra sem
zavar minket, hiszen reálisan haladunk a B PONTig.

26

10. példasor (Térképibıl térképibe reálisan)
Térkép

Itiner

16.10./1. példa

Valóság

Magyarázat
Mivel az A PONT-ból reálisan haladunk, nem
vesszük figyelembe a térképi információkat
(például a kanyar-nyilat és a C PONT-ot), amíg be
nem érünk a B PONT-ba. Azonban nem árt a reális
haladás közben tudni, hogy, merre járunk, különben
nem tudjuk hogy mikor érünk oda.

11. példasor (Térképibıl reálisba reálisan)
Ezen a példasoron minden példához ugyanaz a térkép tartozik:

Itiner

Valóság

Magyarázat

16.11./1. példa

Az A PONT-ból a észak felé
haladunk haladunk ki. Innen kezdve
a reális haladás szabályai szerint
megyünk amíg egy teljes keresztet
nem találunk.

16.11./2. példa

Az A PONT-ból a reális haladás
szabályai szerint haladunk ki, tehát
egyenesen. Innen kezdve nem
nézzük a térképi információkat,
megyünk amíg egy teljes keresztet
nem találunk.
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Itiner

Valóság

Magyarázat

16.11./3. példa
A fıútvonal tábla miatt a reális
szabályok szerint észak felé hagyjuk
el az A PONT-ot.

Az A PONT-ban végrehajtunk egy
'reális egyenesen' utasítást, ezzel
elhagyjuk a keresztezıdést kelet
felé. Ezután haladunk reálisan amíg
egy teljes keresztezıdésbe nem
érünk.

16.11./4. példa

12. példasor (Részlet – DETAIL)
Térkép
16.12./1. példa

Detail

Együtt a kettı

Magyarázat
Ezen a példán a térkép és a DETAIL méretaránya
és a tájolása is különbözik. A DETAIL a térképi A
PONT helyét pontosítja. A DETAIL az egy utca- és
egy kanyar-nyilat is feltehet a térképre.

13. példasor (Állandó adat – CONSTANT)
CONSTANT
16.13./1. példa

Itiner

Valóság

Magyarázat
A CONSTANT szerint a zsákutca számunkra
behajtani tilosat jelent, tehát az elsı elágazásnál
nem fordulunk balra.
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További CONSTANT példák

14. példasor (Feltétel – CONDITION)
Itiner

CONDITION

16.14/1. példa

Térkép

Magyarázat

Ha a 111-es PONT-ban a térkép szerint jobbra kell
fordulni, akkor dél felıl kell oda érkezni, hogy a
legrövidebb úton a B PONT-ba jussunk.

Itiner

CONDITION

16.14/2. példa

Térkép

Magyarázat

A térképi 111-es PONT-ot csak délrıl szabad
megközelíteni.

29

Itiner

CONDITION

16.14/3. példa

Térkép

Magyarázat

16.14/4. példa

A CONDITION szerint amikor az A és B PONT
közti útvonalat tervezzük, akkor érinteni kell a 111es PONT-ot is.

Itiner

CONDITION

16.14/5. példa

Térkép

Magyarázat

Az A PONT-ból csak kelet felé indulhatunk, hiszen
más út nincs B felé. Viszont mivel elhaladunk a
térképre rajzolt 'falu vége' tábla mellett, onnantól a
térképen haladunk a legközelebbi 'térképi jobbra'
lehetıségig. Miután a keresztezıdésben délre
fordultunk, megkeressük a legrövidebb utat a B
PONT-ba, ami most már egyértelmő.
Itiner

CONDITION

16.14/6. példa

Térkép

Magyarázat

Az elızı térképen még egyirányú utca itt már nem
egyirányú. Ha az A PONT-ból keletre indulnánk,
akkor figyelembe kellene venni a térképi 'falu vége'
táblát és utána a 'térképi jobbra' utasítást. Viszont
ha az A PONT-ból északnak indulunk, akkor
rövidebb úton eljuthatunk a B PONT-ba.
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Itiner

CONDITION

16.14/7. példa

Térkép

Magyarázat

Itt egy 'kanyarodási nyilat' raktunk még a térképre,
így az elızı példánál talált 'kerülıút' hosszabbá
válik, mintha rögtön keletre indulnánk az A PONTból.

Itiner

CONDITION

16.14/8. példa

Térkép

Magyarázat

A térképi 'kanyarodási nyil' miatt jobbra kell
kanyarodnunk, azaz a CONDITION nem
kettızheti meg az utasítást.

Itiner

CONDITION

16.14/9. példa

Térkép

Magyarázat

A CONDITION utasítása miatt úgy kell
megválasztanom a kanyarodást, hogy szabad
akaratomból válasszam a jobbra kanyarodást. Ha
dél felıl érkeznék, úgy az ‘egyirányú utca’ nyíl
miatt csak jobbra mehetnék, nincs választási
lehetıségem.
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15. példasor (Beszúrás – INSERT)
Itiner

INSERT

16.15/1. példa

Valóság

Magyarázat

A háromszög tábla után rögtön, még a hárömszög
által jelölt keresztezıdésben végrehajtjuk a reális
balra kanyarodást.

Itiner

INSERT

16.15/2. példa

Valóság

Magyarázat

A háromszög tábla után rögtön nem tudunk balra
fordulni, viszont az insert érvényben van, ezért a
következı lehetıségnél tesszük meg a reális balra
kanyarodást.
Itiner

INSERT

16.15/3. példa

Valóság

Magyarázat

A hídnál kapjuk az insertet, és utána fordulunk
balra. Itt látszik a különbség a CONDITION-tıl:
nem számolunk elıre az INSERT utasítással annak
érvényessége elıtt az útvonal megtervezésekor.
Itiner

INSERT

SM

16.15/4. példa

Valóság

Magyarázat

SM kezdetétıl számított 100 méternél kell az
INSERT-et alkalmazni.
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16. példasor (Vaktérkép – SM)
SM 1

Itiner

16.16/1. példa

Térkép

Helyes út

Magyarázat

Az A PONT érintése után a térkép szerint a legrövidebb úton el kell jutni az SM1 kezdıpontjába.
Innen kezdve az SM szerint haladunk, figyelmen kívül hagyva a térképet (és rajta az utca-nyilat).
Miután az SM végére értünk, ismét a térkép szerint haladunk, a legrövidebb úton a B PONT-ba.
SM 2

Itiner

16.16/2. példa

Térkép

Helyes út

Magyarázat
Itt meg van adva nyíllal a be- és kihajtási irány. Olyan utat keresünk az A PONT-ból kiindulva,
amelynél az SM kezdıpontját kelet felıl tudjuk megközelíteni. Kihajtásnál az SM végpontját észak
felé kell elhagyni, majd utána keressük meg a legrövidebb utat a B PONT felé.
SM 3
16.16/3. példa

Itiner

Térkép

Helyes út

Magyarázat
Éppúgy, mint amikor egy térképi PONT-ból ugyanabba kell eljutni, itt is kell tenni egy kört a térkép szerint,
hogy megkezdhessük az SM-et. Nem kell a körüljárási irányt figyelni: hiszen ha az A-ból A-ba az ellenkezı
irányban tennénk meg a kört, akkor nem tudnánk megkezdeni az SM-et.
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SM 4

Itiner

16.16/4. példa

Térkép

Helyes út

Valóság

Magyarázat

Elsı lépésként megközelítjük az SM-et. Csak északról közelíthetjük
meg, ezért nyilvánvaló a legrövidebb út. Amikor haladunk az SMen, találkozunk egy 'kötelezı haladási irány jobbra' táblával, amely
úgymond 'kidob' az SM útvonaláról. A visszatérésnél nem
haladhatunk azokon az utcákon, amelyen az SM. Ezt a szabályt
figyelembe véve látszik, hogy csak a térkép keleti szélén levı
megfordítót használhatjuk. Körüljárási iránnyal nem kell
foglalkozni, hiszen a térkép szerint csak egy útvonal létezik. Miután
visszatértünk a megszakítási pontba, folytatjuk az SM-et. Az SM
végén (mint azt a nyíl jelzi) dél felé fordulunk. Ekkor befejeztük az
SM-et, tehát amikor innen a B PONT-ba tervezzük a legrövidebb
utat, már haladhatunk olyan utcán ahol az SM is haladt.
SM 5

Itiner

16.16/5. példa

Térkép

INSERT

Helyes út

Magyarázat

Az SM megkezdésétıl számított 200m után kell
beszúrni a megfelelı itinerkockákat.
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SM 6

Itiner

16.16/6. példa

Bázis térkép az SM végrehajtása elıtt

Bázis térkép az SM végrehajtása után

Magyarázat
Minden pont és tárgy (pl. híd, közlekedési tábla, stb) ami az SM-en szerepel, miután végighaladunk
rajta, az alaptérképre beszúrásra kerül – kivéve a nyilak. A beszúrt pontok és objektumok az etap végig
érvényesek.
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